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Noen ganger er livet kaotisk. På mange 
fester ender alle opp på kjøkkenet. 
Det blir flekker, søl og spor etter 
matlagingseksperimenter. Kjøkkenets 
hageekspert sprer plantejord, og små 
tegnetalenter setter igjen blyantspor. Det er ingenting å være urolig for  

– snarere er det grunn til å feire.

Merkene er spor etter levd liv, stunder 
som har blitt grepet. Og de går jo alltid 
an å tørke bort.

Til forskjell fra minnene.

Stala sine produkter er designet og 
fremstilt for å tåle livet. Laget for 
oss som liker kvalitet og å sysle på 
kjøkkenet, uten bekymringer. 
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Vi er den dyktige Stala-gjengen. For 
oss betyr det bærekraftige vurderinger, 
samarbeid og at alle drar i samme 
retning. Men også å strebe mot 
fremgang, innsikt og kompromissløs 
kvalitetsbevissthet av det slaget som 
trengs for å drive en bedrift.

Kjernen i kunnskapen vår ligger i evnen til 
å kombinere rustfritt stål, finsk design og 
en forståelse for livet. I løpet av Stala sin 
tidsalder har oppvaskbenken blitt utvidet 
til et rustfritt, multifunksjonelt midtpunkt 
i kjøkkenet, som i sin tur har blitt en 
forlengning av stuen og et sted der også 
gjester er velkomne.

Og akkurat som livet i kjøkkenet forandrer 
seg, utvikler også Stala seg i takt med nye 
utfordringer og behov. Stala er til fordi vi vil 
skape slitesterk design som blir en del av 
menneskers liv.

En finsk  
designbedrift  
fra Lahti

I dag, som i alle tider, styres 
virksomheten vår av design, 
funksjonalitet og kvalitet. Dette 
gjelder både for produkter og 
kunderelasjoner og i vår egen 
virksomhet. På fabrikken i Lahti 
lager vi produkter som er utstyrt 
med merkene Design from 
Finland og Nøkkelflagg, som vi 
med stolthet også eksporterer til 
flere andre land.

50 år med 
hverdags-
design 

Engasjerte medarbeidere er Stalas viktigste ressurs.

Lauri lager oppvaskbenker med flere tiårs erfaring.

Jari planlegger Stala-produkene og er ansvarlig for modellsortimentet.

Skandinavisk presisjon. Verken mer eller mindre. Stala.

For Pasi har Stala-fabrikken blitt hans andre hjem.

Hjørnesteinene for Stalas kreative planlegging er design, funksjonalitet og kvalitet.

Tarja tar seg av Stalas leveringskjede med en leveringssikkerhet i toppklasse.

Gjennom Minnas Hands, vår høye kvalitet
produkter forlater verden over.

Vår historie som formgiver av den finske 
hverdagen begynte på 1970-tallet. Reino 
Rajamäki hadde nettopp kjøpt produksjonen 
av rustfrie oppvaskbenker av Upo da en 
intensiv tid med ny byggeaktivitet begynte. 
Mange flyttet fra landet og inn til byene, der 
det fantes arbeid, og nye boligområder vokste 
frem rundt bykjernene. I kjøkkenet duftet det 
av ovnsstekt kjøttpølse og sildegrateng, som 
ble tilberedt på rustfrie benkeplater fra Stala.
 
Ved tusenårsskiftet skjedde en 
forandring i hjemmet med det åpne 
kjøkkenets inntog. Kjendiskokker fra ulike 
matlagingsprogrammer viste frem de 
profesjonelle kjøkkenene sine, med rustfrie 
benkeoverflater som glinset forlokkende. 
Rustfritt stål ble tatt inn i varmen, og Stala ble 
den nye tidens fanebærer.



Hva bringer oss  sammen

Sammen gir vi deg de beste valgene for å style hjertet i hjemmet ditt, nemlig kjøkkenet. Med et stort utvalg 
og fokus på funksjonalitet og design, kan du fritt og enkelt uttrykke ditt autentiske jeg med vår hjelp.

En gang fantes det 
to sterke merker

Stronger together.

To sterke merker har slått seg sammen for å bli enda sterkere. 
Sammen tilbyr vi enda mer og bedre og så å si over hele verden.
Stala og Aleveus er sterke, uavhengige merker som har valgt å inngå en allianse for å bli enda sterkere sammen. 
Med synergien mellom våre to unike merker, kan du velge det beste designet for dine behov og stil. Vi ønsker dette 
nye kapitlet velkommen med spenning når Stala og Alveus går sammen med en felles lidenskap for førsteklasses 
kvalitet, tiår med erfaring med rustfritt stål og vakkert funksjonelt design.

Hva gjør oss unike

STALA: Skandinavisk presisjon til hverdagens behov – med et eksepsjonelt fokus på detaljer

Vi er utrolig stolte over å lage produkter som er designet og produsert med den største omsorg og oppmerksomhet 
på detaljer. Vår ledende filosofi er å lage produkter som er vakre, funksjonelle og bærekraftige. Vårt prisbelønte 
StalaTex™-mønstrede rustfrie stål er et godt eksempel på dette. For første gang i verden får rustfritt stål liv på en helt 
ny måte.

Se videoen for mer >

ALVEUS: Gjør kjøkkenet ditt unikt og uttrykk deg selv – for alle og enhver, i enhver tenkelig stil

Alveus arv er sterkt preget av Middelhavskulturen og sikrer ikke bare funksjonelle og kvalitetsprodukter, men også 
vakre designvasker produsert i ulike materialer og mange farger. Et ekstremt stort og variert produktutvalg gir deg 
full frihet til å uttrykke deg! 
Monarch er en unik serie med vakre, fargede produkter i rustfritt stål, som gjør det mulig å lage et virkelig 
ekstraordinært kjøkken. 

Hånd i hånd med naturen 
Vi er opptatt av naturen rundt oss og tar ansvar for 
å bevare den. Vi satser på bærekraftige produkter 
med økologiske produktlivssykluser. Les mer om Stala 
og Alveus’ bærekraftsarbeid – vi jobber på naturens 
premisser.

Mangfold med fokus på 
funksjonalitet og design
Våre komplementerende produktporteføljer gir et 
enda bredere utvalg og gir deg frihet til å uttrykke 
deg. Vi tror på funksjonalitet og inngår ingen 
kompromisser når det gjelder design.

Det unike med rustfritt stål 
Våre innovative teknologier gir liv til rustfritt stål. De 
enestående, prisbelønte Stalatex-mønstrede overflatene 
og Monarch fargede alternativer i rustfritt stål tilbyr 
enestående muligheter.

Individualitet
Med Stala Designer måltilpasning og Alveus’ 
tilpasningsdyktige produkter er mulighetene nesten 
uendelige, og alle kan lage et kjøkken som er unikt 
for hjemmet deres.

Freedom to express yourself.
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1 Fremme velferd
Et engasjert og dyktig 
personale er den viktigste 
enkeltfaktoren i virksomheten 
vår. Vi behandler hverandre 
likeverdig og snakker direkte 
om tingene i samsvar med 
våre verdier. Vi forplikter oss 
til å sørge for sikkerhet og 
ergonomi på arbeidsplassen.

Stalas fire grunnsteiner 
for ansvar

2 Effektiv bruk av 
ressurser
Funksjonelle prosesser og 
lean-prinsippene er kjernen i 
virksomheten vår. Ansvarsfulle 
valg av bærekraftig fremstilte 
materialer og utvikling av 
produksjonsmetodene styrer 
alt vi gjør, både når det gjelder 
vår egne fabrikk og våre 
samarbeidspartnere.

3 Redusere 
karbonavtrykket
Målet vårt er å være karbonnøytrale 
i 2035. I tillegg har vi forpliktet oss til 
å redusere avfallsmengden på 
fabrikken med 10 % i året og 
resirkulere alt avfallet i 2030. Det 
samme ærgjerrige målet på 10 % 
reduksjon gjelder også forbruket av 
vann og energi. Det rustfrie stålet vi 
bruker er på sitt beste nesten  
90 prosent resirkulert.

4 Ansvarsfull virksomhet
De etiske prinsippene er hjørnesteinen 
for virksomheten vår. Alle våre 
ansatte og hele vår leveringskjede er 
forpliktet til å følge disse. Ved hjelp av 
funksjonelle prosesser sikrer vi oss en 
lønnsom virksomhet, og dette gjør at vi 
kan investere i utvikling av virksomheten 
mot en bærekraftig fremtid både 
økologisk og bedriftsøkonomisk.

Se mer om Stalas ansvar 
på videoen >



+ =

Best valuta for pengene

INKLUSIVE 8 570 KR MEST FOR  
PENGENE!

+ + =BENKEPLATE 
KVARTS

CIRKA  
3 000 KR

CIRKA  
12 750 KR

+ + =BENKEPLATE  
LAMINAT

CIRKA 
1 000 KR

CIRKA 
9 460 KR

+ + =TRE-
BENKEPLATEN

CIRKA 
1 000 KR

CIRKA  
9 600 KR

TRE-benkeplatens pris:  
1 940 kr / lm 

Monteringstid 1 time
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Rustfritt stål 
i hjertet av hjemmet 

Rustfritt stål er et ekstremt holdbart 
materiale. Det tåler bruk og slitasje 
og tar seg heller ikke nær av litt vann 
og søl. Som materiale er rustfritt 
stål hygienisk og ekstra lett å holde 
rent. Det er lett å tørke vekk sporene 
av liv og aktivitet fra overflaten, og 
bakteriene trives ikke på den rene 
overflaten. I Seven-oppvaskbenkene 
er fuktsikkerheten og hygienen enda 
bedre enn før, for her er vasken og 
benkeplaten koblet sammen helt 
sømfritt.

Rustfritt stål er et bærekraftig 
alternativ. Det rustfrie stålet 
som vi bruker som råstoff har en 
gjenvinningsgrad på opp til 90 % på sitt 
høyeste, og vi resirkulerer alt rustfritt 
stålavfall som oppstår på fabrikken. 
Rustfritt stål er et tidløst materiale 
med ekstremt lang levetid, og etter 
den lange brukstiden kan det til slutt 
resirkuleres til et helt nytt råstoff eller 
gjenbrukes slik det er i et helt nytt 
bruksobjekt. Alle Seven-benkeplatene 
og -veggpanelene produseres på 
fabrikken vår i Lahti i Finland.

Rustfritt stål er et ekstra kostnadseffektivt 
alternativ til kjøkken og vaskerom. Det 
har ekstremt lang levetid uten behov 
for fornyelse, og derfor er det også et 
kostnadseffektivt alternativ på lang sikt. 
Dette alternativet gir innsparinger allerede i 
monteringsfasen. Når oppvaskbenken eller 
panelet mellom over- og underskapene er 
planlagt etter kundens egne mål, passer de 
perfekt på monteringsstedet. Dette betyr 
sparing av tid i monteringsfasen, når det 
ikke går tid til å lage åpninger for vask eller 
vannkraner på monteringsstedet. Resultatet 
er en løsning som passer helt perfekt. I den 
lange levetiden krever ikke benkeplatene i 
rustfritt stål noe vedlikehold, bare renhold. 
Som helhet har en benkeplate eller 
oppvaskbenk i rustfritt stål et suverent pris- 
og kvalitetsforhold.

Pris fra Ikea,  
Spesialtilpasset benkeplate,  
hvit høyglans,  
laminat  1 499 kr/m
Monteringstid 1 time

Pris fra Ikea 4 999 kr / m2

BENKEMATERIAL 
LENGDE 2,4M

KJØKKENVASK BEARBEIDING  
åpning og montering  

av kjøkkenvask, hull til kjøkken-
armatur, polering, tilbehør

TOTALPRIS  
Sum inkl mva 25 %
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Hvordan velge en vask 
som passer for deg?

Kan man bestille en kjøkkenbenk i stål 
etter egne mål?
Ja det kan man. Stalas oppvaskbenker 
bestilles etter egne mål og gir maksimal 
frihet i oppussingen av kjøkkenet, for 
man kan planlegge oppvaskbenken 
akkurat slik man ønsker det og i de 
målene man vil ha. Man trenger ikke 
å dimensjonere kjøkkenbenken etter 
kjøkkenet lengre, men oppvaskbenken i 
stål dimensjoneres slik at den passer inn 
i kjøkkenet ellers.

En oppvaskbenk som er laget etter dine 
egne mål er standard for oss - også når 
det gjelder prisen. Vi leverer benkepla-
tene raskt, slik at oppussingsprosjektet 
går raskt fremover. Du kan bestille 
ferdige åpninger til vannkranen og 
komfyren, slik at du sparer tid og penger 
i monteringsfasen. Prøv hvor lett det er 
å planlegge en egen oppvaskbenk med 
Stala Designer-programmet!

Hvorfor har oppvaskkummen og kjøkkenbenken så stor 
betydning?
Vannkranen er den mest brukte funksjonen i kjøkkenet. Derfor lønner det seg å være nøye 
når du velger oppvaskbenk, slik at den passer akkurat til dine behov. Du kan velge om du vil 
ha en vask som er senket ned i benkeplaten eller en benkeplate i stål hvor oppvaskkummen 
er sveiset på plass. En komposittvask er også et trendy valg til et moderne kjøkken.

Hva bør man ta hensyn til når man 
planlegger vasken på kjøkkenet?
–    Jeg anbefaler å ta utgangspunkt i 
de praktiske behovene. Kjøkkenkroken 
i leiligheten til en enslig person krever 
naturligvis en annen vask og mindre 
benkeplass enn kjøkkenet til en 
storfamilie, sier sortimentsjefen i Stala, 
Jari Peltonen.

Vasker du opp for hånd og håndterer 
store gjenstander på kjøkkenet?
–    Dersom du vasker opp for hånd og 
håndterer store gjenstander og matla-
gingsutstyr, påvirker også dette valget 
av både størrelsen på vasken og antallet 
vasker. For noen holder det med en 
liten oppvaskkum til å skylle kopper og 
kar i, og andre vil ha en vask i maksimal 
størrelse, hvor man lett får plass til en 
hel stekeplate, forteller Peltonen.

På hytta og når man vasker opp for hånd 
er det praktisk med to vasker ved siden 
av hverandre. En flittig hjemmekokk 
kan sette pris på en mindre utslagsvask 
sammen med en større oppvaskkum.

En oppvaskbenk med rikelig med 
hygienisk benkeplass i rustfritt stål er et 
riktig og trygt alternativ til kjøkkenbenk 
hvis du håndterer mye kjøtt og fisk eller 
liker å bake. Man kan velge en forhøyet 
kant på oppvaskbenken, slik at vannet 
holder seg på benken og ikke renner ned 
på gulvet.

Hva må man ta hensyn til når man velger oppvaskbenk og 
benkeplatemateriale til kjøkkenet?
Når man har tenkt over hvordan kjøkkenadferd man har, 
lønner det seg også å tenke over hva slags benkeplate 
man vil plassere oppvaskkummen sammen med. Når 
det gjelder vaskmaterialer, er både rustfritt stål og 
kvartskompositt holdbare og langvarige alternativer til 
kjøkkenet. Det er først og fremst din egne smak som 
avgjør hvilket materiale du liker best.

-    Man kan plassere en oppvaskkum uten blanderområde 
på en benkeplate i stein, for stein tåler vannsprut godt, 
og det er ikke fare for fuktskader når man fester kranen 
direkte i benkeplaten. Til en flott benkeplate i stein ville 
jeg også prøvd å finne en litt finere vask, slik at jeg får en 
helhet som passer godt sammen, sier Peltonen.

En nedsenkbar vask kan monteres i benkeplaten på 
forskjellige måter. Vasken kan enten nedfelles, planlimes 
eller undermonteres i benkeplaten. Benkeplatematerialet 
og kantprofilen på vasken påvirker monteringsmåten. 
Til Stalas vasker med MONO-kanter passer alle 
monteringsmåtene.

Dersom benkeplaten på kjøkkenet er i laminat eller tre, 
lønner det seg å ha en vask med blanderområde, for 
dersom man fester kranen direkte i benkeplaten, fører 
dette til fuktrisiko. Dersom man har benkeplater i tre og 
laminat, lønner seg i alle fall å planlegge noe benkeplass i 
rustfritt stål, for tre tåler vannsøl dårlig og passer ikke til å 
sette fra seg våte kopper og kar på.
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Stala har utviklet de beste digitale verktøyene for planleggerne og forhandlerne 
sine. Ved hjelp av dem går planleggingen og valget av vaskeroms- og kjøkkenvasker 
samt rustfrie oppvaskbenker og benkeplater raskt og enkelt. 
Alle de digitale verktøyene våre er tilgjengelige døgnet rundt, hele uken. 

Et brukervennlig planleggingsprogram

Digitale verktøy

Stala tilbyr brukervennlige planleggingsprogram som 
kan brukes både på PC og mobilenheter. Med det 
populære planleggingsprogrammet Stala*Designer 
kan du planlegge oppvaskbenker, benkeplater og 
veggpaneler etter egne mål. Du kan legge inn flere 
produkter i samme tegning. Hvis du vil se hvordan 
StalaTex-mønstrene ser ut på en ferdig overflate, kan du 
se eksempler i den moderne visualisatoren.

Ved hjelp av Designer-programmet tegner du enkelt 
og raskt Seven-oppvaskbenker, stålbenkeplater samt 
veggplater og -paneler. Programmet gir deg et bilde 
samt produktkoder og prisen på kjøkkenet du har 
planlagt. Lengden på kjøkkenbenken kan velges med     

5 mm mellomrom fra 30 cm og helt opp til 3 m. 
Det finnes flere forskjellige tykkelser og dybder på 
benkeplatene, velg det som passer deg best. I tillegg kan 
du velge den vasken du vil ha av de gitte alternativene 
samt plasseringen av denne med 5 mm nøyaktighet 
samt komfyråpningens mål og plassering med 
millimeters nøyaktighet. Vi lager kranhullene gratis 
dersom du ønsker det, slik at du får en ekstra støtte til 
blanderen på benkeplaten din.

Når planen er ferdig, kan du enten bestille produktet 
hos en forhandler eller i Stalas nettbutikk. Vi lager 
produktene på fabrikken vår i Lahti og leverer dem med 
de målene du har bestilt med en rask leveringstid.

BIM-objekt
Objektbibliotek og individuelle vaskprodukter kan lastes ned 
i 2D- og 3D-format fra hjemmesiden vår. 

Hjemmesiden
Våre mobiloptimaliserte hjemmesider inneholder ikke 
bare omfattende produktinformasjon, men også nyttige 
tips og veiledninger til hvordan du planlegger, velger og 
vedlikeholder produkter.

Digitale kommunikasjonskanaler
Vi informerer om nyheter og andre aktuelle ting i vårt 
elektroniske nyhetsbrev. I tillegg deler vi dekkende produkt- 
og tjenesteinformasjon gjennom forskjellige digitale kanaler.

Planleggingsprogrammet
Ved hjelp av Stala*Designer planlegger du dine ikoniske 
Seven-produkter med StalaTex-mønstermotiv.

Nettbutikken
I tillegg til det omfattende produktutvalget finner du også 
reservedeler til vasker, avfallssystemer og postkasser i 
nettbutikken vår.

Visualisereren
Som hjelp til StalaTex-planleggingen har vi en visualiserer, 
som hjelper deg med å danne deg et inntrykk av hvordan 
mønstermotivene ser ut på overflaten av en benkeplate, 
oppvaskbenk eller et veggpanel.

Med planleggingsprogrammet Stala Tailor-made får 
du et enda mer allsidig utvalg av stålbenkeplater. 

€
Planleggingsprogrammet Tailor-
made gir deg frie hender når du skal 
i planlegge din egne kjøkkenbenk. Du 
kan tegne lange kjøkkenbenker og 
sømfrie hjørneløsninger samt velge 
flere vasker på samme benk. Tailor-
made-produktene lages for hånd i 
Skövde i Sverige. 

Prøv Stala*Designer >

Prøv planleggingsprogrammet 
Tailor-made >
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Overflatene i kjøkkenet tas opp på et helt nytt nivå med 
StalaTex sitt rustfrie stål med mønster.

I StalaTex er de suverene egenskapene til rustfritt stål, 
som hygiene, miljøvennlighet og varmebestandighet, 
kombinert med vakre interiørmønstre. Disse skapes 
med en moderne og miljøvennlig laserteknologi, som 
tegner designernes verk på det rustfrie stålet. StalaTex-
mønsteret blir ikke slitt selv i hard bruk, og det skjuler 
også riper og flekker i overflaten av benkeplaten.

Den nye stilen gjør at rustfritt stål også tåler nysgjerrige 
blikk i tillegg til hard bruk. Den blir rett og slett et 
blikkfang. I sortimentet finner man flere forskjellige 
mønstre, og alle og enhver kan finne et alternativ som 
passer til deres egne stil.

Si ja til et vakrere kjøkken. 
Si ja til livet.

StalaTex™ tar rustfritt stål 
med seg inn i en helt ny tid

Et unikt materiale kun fra Stala.

StalaTex-produktene lages etter kundens egne mål på fabrikken vår i Lahti.
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BENKEPLATER I SEVEN SERIEN  

 •  Lengde 300 – 3000 mm, med 5 mm intervaller
 •  Dybde 400, 450, 500, 550, 590,  

600, 610, 620, og 635 mm
 •  Tykkelse 20, 30 eller 40 mm
 •  Åtte forskjellige vasker og heldekkende 

benkeplater uten vask
 •  Hull for platetopp eller kran etter behov

NYE VEGGPLATER OG VEGGPANELER 

PANEL – 8 MM VEGGPLATE

 •  Lengde 200 – 3000 mm, med 5 mm intervaller
 •  Høyde 50 – 700 mm, med 5 mm intervaller
 •  Tykkelse 8 mm
 •  Bunnstrukturen av MDF gjør platen stødig 

og velegnet for veggplassen mellom over- og 
underskapene på kjøkkenet eller vaskerommet 

US – 0,7 MM VEGGPANEL 

 •  Lengde 100 – 3000 mm, med 1 mm intervaller
 •  Høyde 50 – 1000 mm, med 1 mm intervaller
 •  Platen passer også utmerket inn for eksempel 

i kjøkkenøyen, frokostskapets bakvegg, 
skapradens gavl eller gulvsokkelen. 

StalaTex-produkter

Les mer på stala.no/stalatex

2

3

1

Collection Harri Koskinen

Mønsteret i Collection Harri Koskinen er utarbeidet for hånd og overført 
til overflaten av det rustfrie stålet ved hjelp av laserteknologi.

LEIRJORD  FISKEBEIN 

LØV  STREK  

ISFLAK  

GRANBAR  VOKSKAKE  

FJELL  

1. Benkeplater i Seven-serien 2. Veggpaneler 3. Dekksider og sokler

StalaTex-mønsteret Isflak er et motiv som lever 
i takt med veggpanelets lengde og høyde. 
Les mer på stala.no
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STALA*Seven
Et moderne utvalg i oppvaskbenker 

K-Seven-vasken er moderne og romslig.

Integrer også komfyrtoppen i Seven.

Stålbenkeplater har blitt moderne igjen, og fra Seven 
får du virkelig mye pengene. De solide og hygieniske 
benkeplatene i rustfritt stål lages på fabrikken vår i Lahti 
etter de målene du ønsker. Skreddersydd for deg er 
standard for oss – også når det gjelder prisen. Prøv det 
brukervennlige planleggingsprogrammet Stala*Designer 
og lag dine egne tegninger. Du får en måltegning, kode 
og pris for helheten.

Den forhøyede kanten gir økt fuktsikkerhet.

Panel-veggplaten skaper en flott helhet.
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later
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Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Seven

SevenNYHET

NYHET

Benkeskap minimum 
bredde

Seven

Seven

420–3000, med 5mm:s intervall

Obs! Overløp krever 
30mm bredde plass.

Seven

Utstyr inkludert

Y-1109

E Seven

Utstyr inkludert

620–3000, med 5mm:s intervall

Benkeskap minimum 
bredde

Seven
På plantegning viser 
alle F-modeller 
S-målet fra ytterkant 
benkeplate til den 
minste kummen.

F-modeller kan ha den 
minste kummen enten 
til høyre eller venstre 
side av den store 
kummen.

Seven

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert
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laterSeven NYHET Seven-heldekkende benkeplate 

tekniske data

Benkeplate
• Lengde 300 – 3000 mm, med 5mm intervaller.
• Dybde 400 – 635 mm, bero på hvilken modell.
• Tykkelse 20, 30 eller 40 mm.
• Kantprofil: rett eller opphøyd.

Obs. Ved valg av rett kantprofil på A eller F-Seven  
har benkeplaten et nedsenket felt rundt vasken

• Overflate: slett, Deko-mønster eller StalaTex. 
 Bredde 635mm og høyde 40mm ikke med Deko mønster.
• Kan leveres med hull/åpning for platetopp.
• Benkeplater uten vask H-Seven

Vask
• Vasken kan plasseres med 5mm intervaller  
 i lengderetning av benkeplaten.
• På F-modellen kan den lille kummen plasseres til høyre  
 eller til venstre av den store kummen.
•  Vaskens avstand fra kanten skal være minst 40 mm.

OVERFLATE

KANTPROFIL

HULL/ÅPNING

Rett Opphøyd

Deko-mønster

NEDSENKET FELT

Slett
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En fast kantlist beskytter veggen bak 
benken mot vannsprut – helt skjøtefritt.

Tykkelsen på benkeplaten 
bestemmer du selv. 

Stålbenkeplaten på bildet 
er 70 mm tykk.

En sømfri
hjørneløsning 

skreddersydd etter 
kundens egne mål.

Tailor-made gjør det også mulig å bruke øyer og utstikk i kjøkkeninnredningen.

Benkeplatene STALA Tailor-made gir litt luksus i 
hverdagen for deg som vil ha noe mer enn en helt vanlig 
løsning, du får benkeplater i topp kvalitet laget etter 
dine egne mål.

Premium-benkeplatene lages i Skövde i Sverige med 
over hundre års erfaring. I det store utvalget finner du 
nesten ubegrensede muligheter både når det gjelder 
mål, overflater og vasker. 

Produksjon av skreddersydde stålbenkeplater er 
et håndarbeid som krever ekstra høy ferdighet og 
nøyaktighet. Tailor-made-benkeplatene lages av hardt 
stål i høy kvalitet med en tykkelse på minst 1,25 mm. 
Underlaget på benkeplatene er en solid plate som virker 
lyddempende og gjør at de tåler den daglige bruken fra 
år til år.

STALA*Tailor-made
Skreddersydde benkeplater

Les mer på stala.no/tailormade
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Også flotte kjøkkenøyer fra Tailor-made-sortimentet.

Så enkelt er det

Tynn stålbenkeplate på 12 mm og en sømløst integrert veggplate.

Den opphøyde kanten beskytter de andre overflatematerialene mot vann.
En fast kantlist bak benken er en sikker, 
stilig og moderne løsning.

B
en

kep
later

B
en

kep
later

Velg form og over-
flate behandling 

Vi har flere forskjellige 
overflater og former til 
benkeplaten.  

Du kan velge mellom slipt 
(børstet) eller blankpolert 
overflater.  Benkeplaten blir 
produsert etter dine egne 
mål – presis som du vil ha 
den.

Velg vask modell 

Velg den vask som passer 
deg best fra vårt store 
sortiment og plasser den 
hvor du vil.  

Du kan også velge flere 
vasker i samme benkeplate

Velg kantform 

For at benkeplaten virkelig 
skal passe inn i ditt kjøkken 
og dine behov, kan du 
velge mellom forskjellige 
kantformer.  

Ønsker du rett, opphøyd 
eller droppkant?  Alle kanter 
kan være forskjellige.

Tilbehør 

Vil du ha et uttak for hull 
eller veggsøyle etc.?  En 
kuleformet overflate for 
gryter etc. i nærheten av 
komfyren?  

Et ferdig hull for 
blandebatteri blir laget uten 
ekstra kostnad.

En komfyrtopp kan enkelt felles inn i stålplaten.

I vårt Tailor-made-sortiment finner du benkeplater på over 3 meter.

Du kan utstyre benkeplaten din med så mange vasker du vil.
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Panel
Veggpanel med underlag
• til veggen mellom over- og underskapene på kjøkken og 

vaskerom

US 
Veggpanel uten underlag
• til bakvegg, sokkel, ende- og sideplate på skap, 

bakgrunnsvegg i frokostskap

Veggplater til mange bruksformål

Panel er en veggplate i rustfritt stål til veggen mellom 
over- og underskapene på kjøkken og vaskerom. 
Veggpanelene er mdf-plater dekt med rustfritt stål. 
Veggpanelet i stål er stilig sammen med en benkeplate 
i stål, men også et flott løsning sammen med andre 
overflatematerialer.

Det moderne og holdbare US-veggpanelet for 
veggmontering mellom over- og underskapene på 

kjøkken og vaskerom. Veggpanelet kan også brukes 
til kledning av skapsider, sokler eller som bakgrunn i 
hylleskap. Ekstra praktisk på bakveggen eller hyllene i 
frokostskap, for platen i stål tåler både vanndamp og 
sprut.

Veggplatene og -panelene fås i åtte forskjellige StalaTex-
mønstre, som gir platene et personlig preg.

Veggplater
Skreddersydde veggpaneler

V
eg

g
p

an
eler

Veggplaten US med StalaTex-mønsteret Isflak

Veggpanelet PANEL med StalaTex-mønsteret Leirjord

Tykkelse 0,7 mm

Tykkelse 8 mm

V
eg

g
p

an
eler
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Monterings -
måter

Benkeskap
minimum bredde

FOR PLANLIMNING, UNDER-
MONTERING OG UNDERLIMNING

FOR NEDFELLING

Den innovative kvartskomposittvasken CEG-50B er 
klart det mest stilfulle alternativet til et moderne kjøkken. 

STALA*Combo
Kvartskomposittvasker
I Stalas kvartskomposittvasker har vi kombinert god 
design med maksimal funksjonalitet. Komposittvaskene 
i flere forskjellige størrelser passer til både store og små 
kjøkken. Som materiale tåler kvartskompositt varme 
og slitasje godt, for det består av 80 % hard kvarts. Den 
gjennomfargede svarte og tidløse komposittvasken er 
først og fremst en flott vask til kjøkkenet.

En komposittvask passer til mange forskjellige kjøkken 
– både i romantisk, moderne og skandinavisk stil. 
Benkeplaten kan være i hvilket som helst materiale, for 
Stalas komposittvasker kan monteres på flere forskjellige 
måter. Benkeplater både i tre, laminat eller stein passer 
godt sammen med kvartskomposittvasken.

Stala*Clean silplaten med spesialbelegg representerer 
Stalas usvikelig nordiske kompetanse innen design.

For å gjøre oppvasken lettere, har vi designet en funksjonell 
pop up-ventil, som åpner og stenger bunnventilen i vasken 

når man trykker på en knapp.

I den store vasken kan man lett vaske stekeplater og store kjøkkenredskaper. 

STALA*Clean
Silplate

Silplaten er utstyrt med et spesialbelegg som gjør den 
smussavstøtende og lett å holde ren. Silen har et lite håndtak 
i silikon som gjør det lett å løfte den opp og fjerne eventuelt 

avfall fra bunnen av vasken. 
Silen er lett å vaske for eksempel i oppvaskmaskinen.

På videoen kan du se mer 
om Stala*Clean silplaten >>

K
jøk

ken
vasker 

K
jøk

ken
vasker Vask dyp: 170/210 mm

Hull for trykknappen er Ø 35 mm  
i benkeplaten.

Vask dyp: 170/210 mm
Hull for trykknappen er Ø 35 mm  
i benkeplaten.

Combo CEG-50BFCombo CEG-50B

Utstyr inkludertUtstyr inkludert



Y-1109

34 3534 35

K
jøk

ken
vasker 

K
jøk

ken
vasker 

Combo CEG51-57GFCombo CEG51-57BF

Monterings-
måter

Benkeskap
minimum bredde

Benkeskap
minimum bredde

FOR NEDFELLING FOR NEDFELLING

FOR PLANLIMNING, UNDERMONTERING OG UNDERLIMNING

Combo CEG51-57B Combo CEG51-57G

Vår favoritt blant arbeidshestene, CEG51-57, er 
utviklet for å oppfylle behovene i et moderne 
kjøkken. Kombinasjonen stor kjøkkenvask og liten 
utslagsvask gir fleksibilitet i kjøkkenet. Kummenes 
bunnutforming gjør at vannet lettere renner ned 
i avløpet, og den designede bunnventilen blir 
som kronen på verket for denne topp moderne 
kumkombinasjonen.

Kompakte CEG40-50B er en kjøkkenvask som 
er spesielt utviklet for trange steder. Den kan 
installeres i smale oppvaskbenkeskap helt ned til 
40 cm. Det forsterkede kranområdet garanterer at 
kranen står støtt og at vannet holder seg der det 
skal være.

CEG40-50B

Plassbesparende CEG40-50B er lett å montere  
i hvilket som helst benkeplatemateriale.

CEG51-57B/G er en tilbakevendende favoritt – her kombineres en 
romslig kjøkkenvask og en liten utslagsvask med en bunn utforming 
som gjør det lettere for vannet å renne ut.

Utstyr inkludert

Vask dyp: 180 mm Vask dyp: 180 mm

Utstyr inkludert

Vask dyp: 180 mm Vask dyp: 180 mm

Utstyr inkludert Utstyr inkludert Utstyr inkludert

Vask dyp: 200 mm

Monterings-
måter

Se priser på 
ekstra utstyret 

s. 60-61

TIPS!
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STALA*LAGOM  
Vasker med MONOedge 

Lagom er alt du trenger og ikke noe mer. Her 
er moderne design kombinert med maksimal 
funksjonalitet på en vellykket måte. Lagoms oppdaterte 
og minimalistiske design passer til alle kjøkkenstiler. 
Vaskene er planlagt så romslige og så lette å holde rene 
som mulig. Dette er en allsidig vaskserie i topp kvalitet 
med modeller som passer til oppvaskbenker i alle 
størrelser, helt fra skapstørrelsen 40 cm og opp til skap 
på 80 cm og enda større.

Lagom-serien består av 13 produkter. Modellene med 
én vask er ekstra romslige, slik at man lett kan vaske 
større kjøkkenredskaper i dem. Modellene med to 
vasker har en smal, moderne mellomvegg som sparer 
plass på oppvaskbenken. 

Lagom – alt du trenger og ikke noe mer.

Lagom-vaskene har den moderne hjørnevinkelen R15.

K
jøk

ken
vasker 

K
jøk

ken
vasker 

LAGOM-34-18 er best når undermontert.

MONOedge muliggjør alle typer monteringer.
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Y-1124 Y-1124

Y-1124 Y-1124

Y-1124 Y-1124

Y-1124 Y-1124

Y-1124
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LAGOM-T34 er kjøkkenets lille redning – den får  
plass i et 40 cm bredt oppvaskbenkeskap.

Benkeskap
minimum bredde

MONOedge 
Monterings-
måter

Vask dyp: 140 og 200 mm

LAGOM-18-34

LAGOM-18-50

LAGOM-34-34

LAGOM-34-18

LAGOM-50-18

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

LAGOM-T34 passer også utmerket på vaskerommet

MONOedge 
Monterings-
måter Benkeskap

minimum bredde

LAGOM-34

LAGOM-50

LAGOM-T34

LAGOM-T50

LAGOM-40

LAGOM-71

LAGOM-T40

LAGOM-T71

Vask dyp: 
200 mm

Vask dyp: 
200 mm

Vask dyp: 
200 mm

Vask dyp: 
200 mm

Vask dyp: 
200 mm

Vask dyp: 
200 mm

Vask dyp: 
200 mm

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

Vask dyp: 
200 mm

Vask dyp: 140 og 200 mm

Vask dyp: 140 og 200 mm Vask dyp: 140 og 200 mm

Vask dyp: 140 og 200 mm
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STALA*MAX  
Vasker med MONOedge 

Stala Max er det rette valget når du vil ha en vask i 
premieklasse. Vaskens eksklusive og skinnende overflate 
og stilrene design gjør den til en moderne og enkel vask 
etter nordisk smak. Takket være den unike bunnformen 
renner vannet effektivt ut av vasken, og dette gjør det 
lett å vaske opp og å holde vasken ren.
 

Design-overløpet og bunnventilen gir vasken et 
moderne utseende. Vaskene med blanderområde har en 
ekstra stødig kranstøtte, som gjør det mulig å velge kran 
uten å gi avkall på stilen.

Som den eneste på markedet – med en
bunnfasong som gjør at vannet renner lettere ut.

Max-vaskene med blanderområde 
har en ekstra stødig kranstøtte.

Stilig og minimalistisk design 
til nordisk smak.

MX-50 passer utmerket til 
undermontering i en benkeplate i stein.

K
jøk

ken
vasker 

K
jøk

ken
vasker 

MX-50 MX-70

MX-30 MX-40

Benkeskap
minimum bredde

MONOedge 
Monterings-
måter

Utstyr inkludert Utstyr inkludert

Utstyr inkludert Utstyr inkludert

Vask dyp:  
200 mm

Vask dyp:  
200 mm

MXT-70

Vask dyp: 200 mm

MXT-50

Utstyr inkludert
Vask dyp: 200 mm

Utstyr inkludert

Vask dyp: 200 mm Vask dyp: 200 mm
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STALA*Neo  
Vasker med MONOedge 

Vaskserien STALA Neo er en moderne og linjeformet 
flerfunksjonsvask som er lett å holde ren. Vasken Neo 
har et harmonisk utseende med moderne design, som 
samtidig viser respekt for tradisjonene. Derfor tåler den 
både hard bruk og kritiske blikk. 

Neo har en lengre benkeplass og er planlagt for 
de mange behovene i et hjem. Vasken har nøye 
gjennomtenkte detaljer som gjør den ekstra praktisk. 
Den tradisjonelle og moderne vasken passer til både 
kjøkken og vaskerom.

Den moderne og minimalistiske designen 
passer godt til mange forskjellige typer kjøkken.

Monteringsvennlig – du kan plassere 
festene der du ønsker i festeskinnene.

Den store benkeplassen beskytter 
benkeplaten mot fukt. 

En flerfunksjonsvask som passer både til 
kjøkkenet  og vaskerommet. 

K
jøk

ken
vasker 
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vasker 

Neo N50-91L Neo N50-91R

Vask dyp: 180 mmVask dyp: 180 mm

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert

Neo N40-48 Neo N50-58

Vask dyp:  
180 mm

Vask dyp:  
180 mm

Benkeskap
minimum bredde

MONOedge 
Monterings-
måter

Neo N4017-63L Neo N4017-63R

Neo N4017-91L

Vask dyp: 
140 mm 
og 180 mm

Vask dyp: 
180 mm 
og 140 mm

Vask dyp: 140 mm og 180 mmVask dyp: 180 mm og 140 mm

* Når du bruker et benkeskap av minimal størrelse og monterer vasken 
ved siden av et høyt skap, en komfyr eller et benkeskap i gruppens 
ytterste kant, bør det gjøres en nedskjæring i skapets ene skillevegg.

Utstyr inkludert

Neo N4017-91R
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STALA*Combo  
Vasker med MONOedge 

Combo-vaskene har vært en langvarig favoritt blant 
Stalas modeller, og de passer både til kjøkken og 
vaskerom. Vasken med to blanderområder har en dyp 
og romslig vask samt en stødig kranstøtte som standard. 

Vaskene er laget av rustfritt stål i en tradisjonell men 
moderne stil som passer sammen med flere forskjellige 
benkeplatematerialer. 

Stalas allsidige kjøkkenredskaper, som skjærebrett og 
dørslag, øker bruksmulighetene og gjør Combo-vasken 
til en virkelig flerfunksjonsvask. Dersom du velger en 
større Combo-vask, går både matlagingen, oppvasken og 
klesvasken som en lek.

Den smale og gjennomtenkte MONO-kanten 
er pent plassert oppå benkeplaten.

K
jøk

ken
vasker 

K
jøk

ken
vasker 

Utstyr inkludert

Combo P50-60 Combo P40-50

Vask dyp: 180 mm Vask dyp: 180 mm

Utstyr inkludert

MONOedge: 
Monterings-
måter

Vask dyp: 180 mm

Combo CS-50 Combo CS-40

Combo CS-17

Vask dyp: 180 mm

Vask dyp: 140 mm

Benkeskap
minimum bredde

Utstyr inkludert

Utstyr inkludert Utstyr inkludert

Combo CS vasker passer like godt overliggende 
som underlimt eller planlimt.

Festeklips Y-1591 
kostnadsfritt
Ved undermontering av 
vask med MONOedge 
kreves et spesielt 
festeklips. Vennligst 
bestill dette separat 
(kode Y-1591).

* Når du bruker et benkeskap av minimal størrelse og 
monterer vasken ved siden av et høyt skap, en komfyr eller 
et benkeskap i gruppens ytterste kant, bør det gjøres en 
nedskjæring i skapets ene skillevegg.

Se priser på 
ekstra utstyret 

s. 60-61

TIPS!
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STALA*Ease  
Vasker med MONOedge 

Vår populære produktserie Ease er utviklet for enda 
bedre å imøtekomme behovene i et moderne kjøkken. 
Takket være den rene og strømlinjeformede designen 
øker funksjonaliteten på avrenningsoverflaten 
ytterligere, og det blir enda lettere å tørke bort 
vannsprut. Det moderne utseendet forsterkes av 
elegante, designede bunnventiler, som gjør det enkelt å 
fjerne matrester fra vasken.

MONOedge-kanten gjør at Ease-seriens vasker kan 
monteres på ulike måter. Takket være radiusen på 
innerkantene er de nye modellene enklere å underlime i 
alle benkeplatematerialer. Husk at Ease-seriens modeller 
har et kraftig armaturstøtte, som muliggjør bruk av 
samtlige blandebatterier.

Den praktiske benkeplassen 
sparer benkeplaten for vannsøl.

Ease-vaskene har en kraftig kranstøtte.
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vasker 
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Utstyr inkludert Utstyr inkludert

Ease PA-40-40

Ease PF-40-17L Ease PF-40-17R

Vask dyp: 180 mm

Vask dyp: 180 mm og 140 mm Vask dyp: 180 mm og 140 mm

Utstyr inkludert

Ease MC-40S

Vask dyp: 180 mm

Utstyr inkludert

Vask dyp: 180 mm og 140 mm

Ease MF-40-17S

Utstyr inkludert

Ease MA-40-40S

Vask dyp: 180 mm

Utstyr inkludert

Når du bruker et benkeskap av minimal størrelse og 
monterer vasken ved siden av et høyt skap, en komfyr eller 
et benkeskap i gruppens ytterste kant, bør det gjøres en 
nedskjæring i skapets ene skillevegg.

MONOedge: 
Monterings-
måter

Benkeskap
minimum bredde

Romslige og renlinjede kjøkkenvasker.
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STALA*Lyria  
Nedfellingsvasker
Lyria er en tradisjonell oppvaskkum med moderne 
design. Vaskene er romslige og dype. Den optimale 
benkeplassen gir effektiv plassbruk og mere plass til 
benkeplater i laminat og hvitevarer. Takket være den 
høye kantformen er Lyria-vasken et sikkert alternativ  
på kjøkken hvor man ønsker en løsning som er enkel  
å holde ren og tåler vannsprut.

Vaskserien Lyria består av fem modeller, hvor to av 
dem har en kort benkeplass ved siden av vasken. De 
symmetriske vaskene kan monteres med benkeplass 
enten på høyre eller venstre side. Lyria-vaskene uten 
benkeplass er romslige med høye kanter. Vaskene 
er enkle å montere oppå benkeplaten, og alle Lyria-
vaskene leveres med vannlås som standardutstyr. 

En optimal dimensjonering gir 
mer plass til f.eks. oppbevaring 
av mindre kjøkkenmaskiner på 
kjøkkenbenken.

De dypeste og mest romslige 
vaskene i sin prisklasse.

Lyria-vaskene monteres oppå 
benkeplaten. Den høye kanten  
beskytter mot vannsøl. Den korte benkeplassen gjør 

mindre kjøkken mer effektive ved 
å frigjøre plass på kjøkkenbenken.

K
jøk

ken
vasker 

K
jøk

ken
vasker 

Utstyr inkludert,
uten designdeksel

Lyria L40-S Lyria L40-17S

Vask dyp: 180 mm og 130 mmVask dyp 180 mm

Benkeskap
minimum bredde

Når du bruker et benkeskap av minimal størrelse og monterer vasken 
ved siden av et høyt skap, en komfyr eller et benkeskap i gruppens 
ytterste kant, bør det gjøres en nedskjæring i skapets ene skillevegg.

Monterings-
måter

Lyria L40-40

Vask dyp: 180 mm 

Lyria L50-60 Lyria L40-17

Vask dyp: 180 mm Vask dyp: 180 mm og 130 mm

Lyria er et prisgunstig valg av kjøkkenvask.

Se priser på 
ekstra utstyret 

s. 60-61

TIPS!

Utstyr inkludert,
uten designdeksel

Utstyr inkludert,
uten designdeksel

Utstyr inkludert,
uten designdeksel

Utstyr inkludert,
uten designdeksel
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STALA*Jazz 
Løse vasker
De løse Jazz-vaskene passer til mange forskjellige bruksformål, som 
til kjøkken, på vaskerom, på hytta eller i offentlige lokaler. Stalas 
Jazz-vaskene i forskjellige størrelser, fasonger og dybder passer til 
montering på et hvilket som helst benkeplatemateriale, og de er enkle 
å plassere akkurat der man ønsker det. Vasken med flat bunn fungerer 
også godt som en separat vask i for eksempel servicelokaler.

K
jøk

ken
vasker 

K
jøk

ken
vasker 

P-40PT/P/U: For vasker med bredde 340 mm gjelder minimum bredde 400 mm på skapet. Når du monterer 
vask i et skap med minimum bredde, må det gjøres en nedskjæring for festeklips i skapets sidevegger. Obs! 
Ved montering mot kant gjelder minimum bredde 500 mm for skapet. Vasker med bredde 400 mm krever en 
skapbredde på minimum 500 mm.

Monteringsalternativ oppgis seperat 
for den enkelte modell.

Benkeskapets 
minimum bredde

Jazz-vaskene passer ekstra godt i vaskerommet

Utslagsvask   
P-40-T

Vask dyp:  140 mm
Veggplate høyde: 250 mm

Veggmontering

Utstyr inkludert

Vaskekar 
P-59071U 
nedfelling 

Utstyr inkludert

Vask dyp: 230 mm

TempoRund T-38PT
nedfelling 

TempoRund T-38P
plan- og underliming 

TempoRund T-38U
undermontering 

Vask dyp: 170 mm

Utstyr inkludert Utstyr inkludert

Firekantet P-40PT
nedfelling 

Firekantet P-40P
plan- og underliming 

Firekantet P-40U
undermontering 

Vask dyp: 180 mm

Utstyr inkludert

Mini P-17PT
nedfelling 

Vask dyp: 140 mm

Utstyr inkludert

Vask dyp: 180 mm

Ved undermontert 
kjøkkenvask kreves en 
spesiell festeklemme Y-1591 
(kostnadsfri)

MONOedge flat kantform passer 
til alle monteringsmåter: for 
nedfelling, plan- og underliming og 
undermontering.

P-50 
MONOedge

Festeklemme 
Y-1591  

kostnadsfri
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STALA*EkoLine 
kildesortering
I EkoLine sortimentet finnes det plassbesparende 
løsninger for mange behv. EkoLines kildesorteringssys-
tem passer i benkeskap med vask. Som ekstra utstyr får 
man dørmekanisme, som gjør at avfallsdunkene glir ut 
når skapdøren blir åpnet. Biolokket med aktivt kullfilter 
suger opp dårlige lukter fra avfallsdunken. Man kan 
komplettere med 10, 16 og 21 liters designet avfallsdun-
ker som ytterligere ekstra utstyr.

Det er enkelt og smidig å montere kildesorteringssyste-
met. Skru fast glideskinnesystemet til skapbunnen, løft 
vognen på plass og produktet er klar til bruk.

Dørmekanismen får vognen  
til å gli ut av seg selv fra skapet  

45 mm

178 mm

230 m
m

Benkeskap
minimum bredde

52 53
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Ekosystem2-2

Den virkelige plassbespareren. Fire 
10 liters avfallsdunker i to plan. Boks 
for problemavfall. Hvit stålkasse og 
sokkelbein. Klargjort for ventilasjon. 
Kan utstyrer med uttrekksfronter i 
størrelse 195 × 350 mm.

Biolokk
Y-1240

Passer til Stala ekovogner med 10 
liters avfallsdunk. I lokket finnes det 
aktivt kullfilter, som suger upp dårlige 
lukter fra avfallsdunken. Fire ekstra 
aktivt kullfilter inkluderes.
Bytt ut filteret med 3 måneders 
mellomrom.

Eko-3SK Eko-2SK Eko-2PK

To 10 liters og 
en 16 liters 
avfallsdunker. Boks 
for problemavfall.

16 og 21 liters 
avfallsdunker. Boks 
for problemavfall. 

To 10 liters avfallsdunker. 
Boks for problem- 
avfall.

Eko2-1Eko-1K

21 liters avfallsdunk. 
Boks for 
problemavfall.

To 10 liters 
avfallsdunker. Boks 
for problemavfall.

Fire ekstra 
aktivt kullfilter 
inkluderes.
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KariAnne

Våre ansattes favorittmodeller

Tailor-Made
– Med Tailor-made-serien vår kan man skape utrolig flotte og allsidige 
helheter. I planleggingen er det bare å slippe fantasien løs! Selv ville jeg 
valgt en flott øy i stål på kjøkkenet mitt.

CEG-50BF
– Jeg liker designen på kvartskomposittvasken, for bunnsilen er 
så praktisk når den samler opp matrestene på bunnen av vasken. 
Den er også lett å løfte opp fra bunnen av vasken ved hjelp av 
silikonhåndtaket, uten at man trenger å skitne til fingrene. Og det 
beste av alt er at man kan vaske silen i oppvaskmaskinen. 

LAGOM
– Lagom-vaskene er uten tvil etter min smak. Den stilige og moderne 
designen passer spesielt godt til den nordiske interiørstilen. Jeg liker 
spesielt det store utvalget i Lagom-modeller, hvor man både finner 
kompakte vasker til mindre kjøkken og store flotte vasker til større 
kjøkken.

StalaTex™
– StalaTex er en suveren fornyer av rustfritt stål, som også skaper liv 
i overflaten på benkeplaten og veggen over kjøkkenbenken. Jeg er 
virkelig stolt av våre innovasjoner, hvor finsk kompetanse kommer frem 
på sitt beste. Mitt favorittmønster er Leirjord.

SatuAri
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Dørmekanisme
Y-1233 

Skapets min. bredde 
400 mm. Passer til 
modellene: Eko-1K 
og Eko-2PK.

Dørmekanisme
Y-1234

Kullfilter pakke 
Y-1245

Skapets min. bredde 
500 mm. Passer til 
modellene:
Eko-2SK og Eko-3SK.

Design dunk  
10 liter 
Y-1251

Design dunk  
16 liter 
Y-1252

Design dunk  
21 liter 
Y-1253

Fire aktivt 
kullfilter

Inkludert med 
Biolokk

10, 16 og 21 liter avfallsdunk er en smidig løsning  
for avfallssortering eller oppbevaring.

De halvt gjennomsiktige avfallsbeholderne  
gjør søppelsorteringen til en elegant affære.

En liten oppsamlingsbeholder for 
batterier og lyspærer
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Vedlikeholdsinstrukser  
for overflater av rustfritt stål
FØR BRUK

Små partikler fra monteringsarbeidet kan ha havnet 
på produktets overflate. Vask den med et basisk 
rengjøringsmiddel (pH på mer enn 8).  
Skyll grundig og tørk med et håndkle.

VEDLIKEHOLD – RENGJØR, SKYLL OG TØRK

Tørk alltid bort flekker fra overflaten med et mykt håndkle, 
en klut eller en svamp når du har avsluttet arbeidet. Bruk 
varmt vann og flytende oppvaskmiddel. Skyll deretter 
overflaten med rent vann og tørk av den med en ren klut.

Når man har fjernet urenheter fra vaskens overflate, 
danner krommet i det rustfrie stålet og oksygenet i luften 
en beskyttende passiv hinne på den rene overflaten.

FLEKKFJERNING 

 •  Inngrodd smuss
 •  Fettflekker
 •  Misfarging fra kaffe eller te
 •  Salt- eller kalkavleiringer
 •  Rustflekker på overflaten

1) Tørk av overflaten med en fuktig klut eller svamp.
2) Bre et alkalisk rengjøringsmiddel, som for eksempel CIF 

Cream eller Universal Stone utover overflaten.
3) La vaskemiddelet virke i 15 minutter.
4) Rengjør overflaten ved å skrubbe den lett med en fuktig 

supersvamp eller en klut.
5) Skyll og tørk overflaten grundig.

NB! Dersom det er ekstra inngrodd smuss eller flekker 
som har fått virke lenge på overflaten, kan det hende du 
må gjenta behandlingen flere ganger.

Se mer om rengjøringen 
av oppvaskkummen 

på videoen >

Fordelene med MONOkanten

Takket være den geniale MONO-kanten er vasken lett å montere 
enten oppå benkeplaten, ved innfelling eller under benkeplaten. 
Vi anbefaler i første rekke å bruke vasker med blanderområde 
sammen med benkeplater i tre eller laminat. Det kraftige 
blanderområdet beskytter benkeplaten mot vannsprut og gir en 
utmerket støtte til kranen. 

Vasker uten blanderområde passer til benkeplater i stein, og da 
lager man kranåpningen i selve benkeplaten. Det finnes mange 
monteringsmåter, men den mest vanlige  r montering under 
benkeplaten.

Den samme MONO-kanten passer til flere forskjellige 
monteringsmåter, og dette gjør at man kan ha bare én modell 
på lager i stedet for tre forskjellige modeller. 

En nøyaktig skjøt mellom vasken og benkeplaten 
gjør fuktisoleringen sikker og gjør det lett å legge 
et jevnt lag med silikon på skjøten. Slik reduserer 
MONO-kanten risikoen for fuktskader og behovet for 
vedlikehold.

Den 1 mm tykke kanten er hygienisk. Det er lett å 
holde vasken ren ved å tørke av den og kanten rundt 
den med en klut, og dette gjør det daglige renholdet 
av kjøkkenet raskt og enkelt. Kanten er lett skrådd, og 
dette gjør vasken sikker og gir den et moderne preg.

MONO-kanten gjør vasken lett å holde ren.

Mono-kantvask montert under benkeplaten.

EtterSalt- eller kalkavleiringer

La middelet virke i 15 minutter

HUSK!
La ikke støpejernsgjenstander eller 
andre metalldeler som ruster, bli 
stående på overflaten over lengre 
tid, da disse setter spor etter seg.

MONO-kantvask med innfelt montering.
Overmontert Mono-kantvask.

MONOedge passer til alle typer monteringer
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Stalas kjøkkenutstyr er utviklet for å gjøre det lettere å 
tilberede og servere mat. Avrenningstilbehøret gjør det 
enkelt og behagelig å vaske og skylle frukt og grønnsaker 
og la dem renne av seg. Du kan også helle kokevannet fra 
pastaen eller risen gjennom det svarte silikondørslaget vårt.

Skjærefjølene av varmebehandlet tre og herdet glass er 
perfekte som underlag når du skal skjære brød, grønnsaker 
eller kjøtt. Det elegante, svarte silikonunderlaget tåler 
opptil 250 graders varme og beskytter benkeplaten mot 
varme kasseroller.

STALA Kjøkkenutstyr

Skjærebrett  
Cut-8

Skjærebrettet er produsert av slagkraftig, 
herdet glass. Skjærebrettet kan vaskes i 
oppvask-maskin og er enkel å holde ren.  

* Passer Stala  
kjøkkenvasker,  
   Se nedenfor
 

Det fjærende og romslige silikondørslaget med 
sine praktiske håndtak passer utmerket både for 
vask av grønnsaker og for å helle ut pastavannet 
i. Dørslaget er enkelt å holde rent og kan vaskes 
både i maskin og for hånd. 

Passer til alle kjøkkenvasker og oppvaskbenker, 
bortsett fra CS-17, MX-30 og P-17P/PT/U.

STALA Øvrig tilbehør

Tilleggsutstyret vårt gjør det enda mer praktisk 
og beleilig å arbeide på kjøkkenet. Med en 
praktisk dispenser for oppvaskmiddel har du 
alltid oppvaskmiddelet innenfor rekkevidde, 
men uten at det synes. Stalas myke 
oppvaskbørste av naturmaterialer er velegnet 
til å vaske opp ømtålige ting, slik som vinglass. 
Skuresvampen Clean-2 får selv det staeste 
smusset til å løsne og bidrar til å holde vasken 
ren. 

Magnetisk
kurvventil
Y-1124

Magnetisk 
Design  
vajerventil
Y-1125

Kurvventil/ 
plugg 
Y-1109

Passer til: Seven 
benkeplater, Jazz, 
Lyria, Combo vasker 
P-50, P40-50 og P50-
60. Som standard i 
Neo, Max, Lagom, 
Ease vasker og 
Combo C5 vasker 
som er produsert i år 
2016 eller senere.

Passer vasker som 
har vannlås med 
oppløftventil: Seven, 
Jazz og CEG51-
57B/G.

Passer til: Seven, 
Lyria, rustfritt  
Combo vasker, 
Neo, Max, Ease, 
CEG40-50B, P-50, 
T-38P/PT/U, 
P-17P/PT/U og 
P-40P/PT/U.

Fylles på fra oversiden. Material av krom metall, 
beholder av gjennomsiktig plast. Beholderen er 270 
mm dyp fra overflate vask/benkeplate. Beholder 
volum 5 dl. 

Såpedispenser 
Y-1560

Oppvaskbørste  Brush-1

Naturbørste, lang brukstid.

Propp
Y-1107

Rengjøringssvamp  
Clean-2

Rengjøringssvampen løser opp inngrodd smuss 
på rustfritt stål og kompositt vasker. Er inkludert 
som standard utstyr til kompositt vaskene CEG51-
57B/G og CEG-50B.

Rustfritt stål og plast,  
Ø 90 mm

Rustfritt stål og plast,  
Ø 90mm

Rustfritt stål og plast,  
Ø 90 mm 

Silikonmatten er anvendelig 
allround matte till kjøkkenet. 
Den beskytter benkeplaten 
både mot varme og fuktighet. 
Den bøyelige silikonmatten 
tåler varme opp til 250 grader.

Material i rustfritt stål med silikonkanter. 

*  Passer Stala kjøkkenvasker,  
   Se nedenfor

Silikonmatte  
Cook-1 

Skyllebrett  
Silent-1

Dørslag  
Set-1 

Skjærefjøl  
Set-2  

SET-2 er en elegant og ergonomisk 
skjærefjøl fremstilt av varmebehandlet tre. 
Designen, størrelsen og silikonføttene gjør 
at den ligger stødig på enhver kjøkkenvask 
eller kjøkkenbenk. Den solide skjærefjølen 
passer også som serveringsfat, enten 
hjemme eller på hytten.

* Passer til: Seven heldekkende benkeplater (ikke nye modeller M & K), Lagom vasker med bredde 
340mm, Neo, Ease, Combo rustfrie vasker, Lyria, P-50, komposittvasker CEG51-57B/G og CEG40-50B.



T-38PT/P/UP-40PT/P/UP40-50*

P50-60* P-50

P-59071U

CEG51-57B
CEG51-57BF

CS-50

CEG51-57G
CEG51-57GF

MA-40-40S*

MF-40-17S*

PA-40-40*

PF-40-17L* PF-40-17R*

MX-70 MXT-70

MC-40S*CS-17 CEG40-50B* P-40PT/P/U*P-17PT/P/UMX-30 LAGOM-34

LAGOM-34-18*

LAGOM-34-34

LAGOM-18-34*

LAGOM-40

LAGOM-50

LAGOM-18-50LAGOM-50-18LAGOM-71 LAGOM-T71

LAGOM-T50

LAGOM-T40

LAGOM-T34*

N40-48 CS-40

N50-58 N50-91L* N50-91R*

L40-S*

N4017-63L* N4017-63R* N4017-91L* N4017-91R*

L40-17*

L50-60*

MXT-50

L40-17S*

CEG-50B
CEG-50BF

MX-40

MX-50

L40-40*

60

30 cm skap 40 cm skap

50 cm skap

80 cm skap

Kjøkkenvask modeller tilpasset skapbredde

60 cm skap

45 cm skap

Benkeskapets minimum størrelse
Når du velger vask bør du ta hensyn til benkeskapets anbefalte 
minimum bredde. Dette oppgis med hjelp av et skapsymbol til de 
forskjellige vaskene. Tallet som står i skapsymbolet oppgir minimum 
bredden på benkeskapet. Bredden varierer til de forskjellige vaskene 
(30/40/50/60/80/100 cm).

Ta hensyn til de forskjellige modeller
Ved behov må en nedskjæring for festeklips og overløpsrør gjøres 
i skapets sidevegg. Kontroller alltid behov for nedskjæring ved 
montering.

Faktorer som du bør tenke på ved de forskjellige modellene har 
blitt markert med en stjerne ved siden av skapsymbolet. Dette gjelder 
vedrørende skapets minimum bredde og montering mot kant, dvs 
når vasken monteres mot vegg, komfyr, høyt skap, eller ytterst i en 
skapgruppe.

Om du er usikker på hvordan vasken passer, kontakt din nærmeste 
Stala-forhandler.

Ventilsett og vannlås

Planleggingsråd

Nedskjæring i sidevegg
Obs! Ved montering mot vegg krever benkeplater i stein et minimum 
mål på 25 mm, som gjør at vaskens mål fra veggen blir 60 mm og det 
kan bli nødvendig å skjære ned i skillevegg til benkeskap for vask.

Nedskjæring i
sidevegg Reklamasjoner

• Ved reklamasjon på produktene,  
skal dette snarest meldes fra til produsent (Norsk distributør).

• Et feilaktig produkt må ikke monteres.
• Prisene gjelder inntil videre.
• Vi forbeholder oss retten til endringer..

Returer
• Målbestilte produkter tas ikke i retur,  

dersom ikke returårsaken skyldes produsent.
• For retur av levert lagervare betaler bestiller produktets frakt- og 

forsikringskostnader. Krediteringen for returnert produkt er maks 70 % 
av fakturabeløpet.

• Retur av produktet må være godkjent av fabrikk før returen!

Kurvventilens avfallssil 
i rustfritt stål er lett å 
rense.

Avhengig av modellen åpnes 
vaierbunnventilen enten ved å 
vri eller trykke på knappen.

OppløftventilKurvventil/plugg

Stalas vasker leveres med plassbesparende 
vannlås. Under vannlåsen er det plass til for 
eksempel kildesorteringssystem.

åpent

stengt

stengt

åpent

Nedskjæring

Benkeskapets minimum bredde

Forklaring til symboler

Profilbilde 
av vask for 
veggmontering.

Monteringsmåter:

Profilbilde 
av vask for 
nedfelling.

Profilbilde av vask 
for undermontering.

Profilbilde av vask 
for planliming.

Profilbilde av vask 
for underlimning.

SMAL  
VANNLÅS
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+358 3 882 1133

stala.no

Virksomheten  
vår er basert  
på standarden 
ISO 9001:2015 og 
ISO 14001:2015.

Vi forbeholder oss retten til endringer.

Stala Oy
Yrittäjänkatu 4
FI-15170 Lahti
Finland

Nye Imperial Engros AS
Nikkelveien 1 – 4313 Sandnes

Telefon: 51601790
E-post: post@imperialengros.no

www.imperialengros.no

Norsk distributør:


