
AOG Bygg fordeler: 
• 5 års garanti på arbeid og produkter.

• Dokumentert utførelse som gir
 en sikker verdiøkning på din bolig.

• Vi leverer komplett med alle 
 deler i en leveranse.

• Vi kan levere montert, eller 
 kunden monterer selv. 

• Vi kan utføre rørlegger og 
 elektriker arbeid på kjøkkenet 

• Vi kan levere parkett, fliser og 
 andre tjenester samtidig.

• Du får personlig oppfølging med 
 oppmåling, tegning.

• Hvitevarer fra Elkjøp til en gunstig pris.

Oddrun Oma Litlabø
Interiørarkitekt & kontaktperson for kjøkken
Mob.: 932 33 129 · oddrun@aogbygg.no

Kjokken tilbud til alle i Prestestien Borettslag!
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, eller befaring etter avtale.

Samarbeidende firma



Komfort Hvit/Eik
Alternativ A
Høyblokk, 4-roms leilighet

NB: Dersom det ikke er magnetventil for oppvaskmaskin, 
er dette et krav og må påberegnes.

Plan 1:50

KJØKKEN 13m2

Høyskap

Kontrast 
Komfort hvit/eik leveres i slitesterk høytrykkslaminat 
med kantlister i eik, som gir en fin kontrast i et 
hvitt kjøkken.

En enkel planløsning som gir god gulvplass og enkel tilgang mellom de ulike stasjonene.



Komfort Hvit Shaker
Alternativ B
Høyblokk, 4-roms leilighet

NB: Dersom det ikke er magnetventil for oppvaskmaskin, 
er dette et krav og må påberegnes.

Plan 1:50

KJØKKEN 13m2

Integrert kjøleskap
Klassisk
Komfort Shaker leveres i hvitmalt MDF. Frontene har en 
glatt overflate og er et klassisk kjøkken med rene og 
enkle profiler. 

Et klassisk og funksjonelt kjøkken som har korte avstander mellom stasjonene, gode oppbevaringsmuligheter 
og integrerte hvitevarer. 



Uni Hvit Hoyglans
Alternativ A
Høyblokk, 2-roms leilighet

NB: Dersom det ikke er magnetventil for oppvaskmaskin, 
er dette et krav og må påberegnes.

Frittstående 
kjøleskap

Plan 1:50

KJØKKEN 6m2

Moderne
Hvit høyglans har glatte og slitesterke fronter som gir et 
moderne uttrykk. Høyglans skaper en fin refleksjon i et mindre 
kjøkken, som gir dybde og en større romfølelse. 

Praktisk overskap 
med skråavslutning 

Denne løsningen har en god arbeidsbenk, samt integrerte oppvaskmaskin og komfyr



Komfort Hvit Fylling
Alternativ B
Høyblokk, 2-roms leilighet

NB: Dersom det ikke er magnetventil for 
oppvaskmaskin, er dette et krav 
og må påberegnes.

Plan 1:50
Tidløst
Kjøkkenet har hvitmalte fyllingsdører som gir et 
klassisk og tidløst uttrykk. 
Vakkert i kombinasjon med dekorfliser.

Denne løsningen har en god arbeidsbenk, samt integrerte hvitevarer.

Integrert
kjøleskap

Glass dører 
over vask

Integrert 
oppvask-
maskin

KJØKKEN 6m2

Frittstående 
kjøleskap



Komfort Glatt Hvit 
Alternativ A
Lavblokk, 3-roms leilighet

NB: Dersom det ikke er magnetventil for oppvaskmaskin, 
er dette et krav og må påberegnes.

Plan 1:50

KJØKKEN 13m2

Rene linjer
En hvitt modell med rene linjer gir mulighet for skape et 
personlige kjøkken. Frontene har en slitesterk 
folie med svakt avrundede kanter.

Kjøkken med frittstående kjøleskap, integrert oppvaskmaskin og komfyr.

Frittstående 
ventilator



Eik Horisont
Alternativ B
Lavblokk, 3-roms leilighet

NB: Dersom det ikke er magnetventil for 
oppvaskmaskin, er dette et krav 
og må påberegnes.

Plan 1:50

Tidløst
Eik Horisont kan leveres i klarlakkert, beiset eller 
malt utførelse. Her er eik vist beiset hvitpegmentert, med 
en laminert hvit benkeplate. 

Kjøkken med integrerte hvitevarer og god oppbevaringsplass.

KJØKKEN 6m2



Om oss

Fossline kjokken

AOG Bygg AS er en av Bergens største leverandør innen 
bad til private hjem. Vi ble etablert i 1992, og har i dag 
19 medarbeidere innenfor tømrer, murer, betongsaging 
og kjerneboring, samt grunnarbeider. Oppgavene er for-
skjellige og vi har ansatte med lang og variert erfaring. Vi 
har lager og kontorer i Conrad Mohrsvei 15, sentralt for å 
komme oss lett frem til våre oppdragsgivere. 

Et nytt kjøkken er en fordel i forbindelse med rørforny-
ing. I samarbeider med firma Anders O.Grevstad, og som 
en del av Allier gruppen, har vi tilgang til alle faggrupper 
rørlegger, rør rehabilitering/rør spyling, ventilasjon, sprin-
kel samt elektriker.

AOG Bygg er forhandler av Fossline Kjøkken, som er 
norskprodusert i god kvalitet. Med på laget har vi in-
teriørarkitekt Oddrun Oma Litlabø, som utarbeider funks-
jonelle kjøkken løsninger etter kundens ønsker og behov. 
Hun er lidenskapelig opptatt av farger og materialer, og gir 
gjerne råd til gulv, fliser, 
solskjerming og tilbehør til ditt nye kjøkken. Vi vil gi en 
personlig oppfølging av prosjektet, fra start til slutt. 

Foss Snekkeri AS ble stiftet 1. januar 1955 av 
Snekkermester Magnar Foss, og har siden midten av 
60-tallet spesialisert seg innen 
kjøkkeninnredninger. 

Med sine dyktige fagarbeidere tilbyr de flere spenneden 
og nyskapende produkter i flere prisklasser og stilarter. Et 
kjøkken fra Foss 
kjennetegnes av god kvalitet og et høyt teknisk nivå.   

Som medlem i Norform Gruppen AS, har Foss 
Snekkeri AS inngått et samarbeid som blant annet omfat-
ter innkjøp og produktutvikling for å kunne gi sine kunder 
de beste produktene til de beste prisene.

Fossline gir 10års bruksgaranti på komfort kjøkken, og 
30års bruksgaranti på premium kjøkken.

www.fossline.no

www.aogbygg.no 
- Og sjekk ut andre arbeider 
 vi utfører for din bolig       

Adresse: Conrad Mohrsvei 15
5072 BERGEN
E-post: post@aogbygg.no
Døgnvakt: 952 25 603 
Tlf: 553 06 900

Farger og fronter gjengitt på trykk kan avvike fra virkeligheten.
Noen endringer kan forekomme etter kontrollmål på plassen. 


