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Culture Club Kitchen er vores farverige og uformelle køkkenlinje. Med materialevalg, farver og design 
lægger vi op til en legende og let tilgang til køkkendesignet. Culture Club køkkenet bygger på vores 
grundlæggende filosofi om funktionalitet og design, men i en enklere version. Det er et modulært 
koncept, der med et stort udvalg af standardmoduler og nichefunktioner kan tilpasse sig næsten 
ethvert køkkenrum. Vi kalder Culture Club køkkenet for et helstøbt produkt. Det gør vi fordi, der i 
designet er tænkt over overgangene mellem køkkenets indre konstruktion og det ydre udtryk. Og fordi 
alle dele af køkkenet er produceret og leveret af Nicolaj Bo. Dermed sikrer vi, at alt passer sammen 
både design- og konstruktionsmæssigt. Det betyder, at man med Culture Club køkkenet kan få et 
ægte snedkerkøkken, der er gennemtænkt fra inderst til yderst, til en rigtig god pris.

Culture Club køkkenet har en 20 mm bord- 
plade, der ligger lidt frem foran lågerne 
og taler sammen med de udvendige greb. 
For at give køkkenet sit eget særkende, 
har vi afrundet hjørnerne, hvilket tilføjer 
køkkenet en fin organisk detalje.

Til Culture Club køkkenet har vi udviklet  
et system af åbne reoler, der kan bruges i
stedet for overskabe, hvis man ønsker et let 
udtryk i køkkenet. Her er der også mulighed 
for at skabe sin helt egen kombination af 
vores forskellige reolelementer.

Culture Club Kitchen
powered by Nicolaj Bo

Farverigt og legende
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Lysegrå melamin inderskab

Køkkenets inderskabe er lavet af en 
spånplade af høj kvalitet. Denne 
er som standard beklædt med en 
slidstærk, lysegrå melamin og har 
forkanter af egetræ. Man kan også 
vælge at få beklædt inderskabets 
overflade med ægte egetræsfinér. 
Hvert inderskabsmodul er monteret 
med en 10 mm solid bagklædning.

Finéret inderskab

Trægreb Grebsløst

Det slanke trægreb er udviklet unikt til 
Culture Club køkkenet og har samme 
grafiske udtryk som Nicolaj Bos 
integrerede signaturgreb, der er kendt 
fra vores andre køkkenstemninger. 
Culture Club køkkenet kan også fås 
grebsløst med push-funktion eller det  
kan monteres med greb efter eget valg. 
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Materialer

Culture Club køkkenet er som udgangspunkt designet med fronter i 
laminat. Det er et naturligt materiale bestående af mange lag papir, 
der bliver limet sammen under højt tryk. På oversiden lægges et 
dekorlag, som oftest er i klare farver. Laminat er et yderst slidstærkt, 
fugtfast og antibakterielt materiale. Vi bruger de klassiske Formica 
og Fenix laminater. I alt har vi udvalgt 27 farver, som man frit kan 
kombinere, så man kan designe alt fra det stilrene hvide køkken til 
den personlige farveeksplosion. 

Culture Club køkkenet har egetræ som sin eneste træsort. Overfladen  
af inderskabet laves med en lysegrå melamin og egetræsforkant. 
I stedet for den grå melamin kan der også vælges en overflade af 
ægte, matlakeret egetræsfinér. Som standard kommer Culture Club  
køkkenet med sokkel, gavle og bordplader i egetræ. Fronterne i 
køkkenet er altid beklædt med finér på bagsiden. I stedet for laminat 
på forsiden, kan man også vælge egetræsfinér. Hvis man vælger 
denne løsning, vil finérens lodrette åreforløb ses som en smuk struktur 
gennem køkkenet.

Ønsker man en køkkenbordplade i et andet materiale end træ, er 
natursten eller stål et godt valg. Natursten er et råmateriale med 
en unik struktur og følsomhed, der med tiden vil patinere. Hver sten 
har sin egen individuelle aftegning af mønstre, årer og flammer, der 
udgør en del af materialets charme. Stål vil også patinere smukt med 
tiden og køkkenets brug. Det er et robust og praktisk materiale, som 
er ideelt i et funktionelt køkken.
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Laminat Formica
Farverig og legende

Vi har udvalgt en palette af i alt 20 Formica farver. Til inspiration har vi samlet dem i grupper, men de 
kan frit kombineres på tværs - hvad end man er til et flerfarvet eller ensfarvet køkken.

Polar White Steel Spectrum Blue Spectrum Red Spectrum Yellow

Electro dreams

Cubano vibes

Juicy Pink Maui Aquamarine Dusty Jade Viola

Ocean chill

Pale Gold Just Rose Iris Azur Denim

Pale Olive Hunter Green Clementine Terracotta Kashmir

Natural ambient

Finér Egetræ
Naturlig og varm

Et køkken i egetræ giver et varmt, nordisk udtryk. Når man vælger egetræsfinér, kan man se finérens 
lodrette åreforløb gennem køkkenet. Vi sørger for, at forløbet fint passer sammen gennem skabs-  
og skuffeovergange.

Laminat Fenix
Mat og elegant

Fenix laminat har en ultra mat og næsten silkeblød overflade. Den er både slidstærk og antibakteriel 
som Formica laminaten. Vi har udvalgt en skala af farver, der passer godt til det stilrene og 
klassiske køkken.

Grigio Bromo Nero Ingo

Verde Comodoro Blu Fes Rosso Jaipur Grigio Antrim

Soft industrial

Beige Arizona

Natur egefinér
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Højskab til  

køle-/fryseskab

Underskab til

opvaskemaskine

Vaskeskab Underskab Underskab Skuffeskab

En basis Culture Club køkkenopstilling i 
Formica laminat med greb og bordplade i  
massiv eg. Overskabsreoler er i egetræsfinér.

Viste opstilling:
Bordplade:
Overskabsreoler:
Samlet:

Med valg af materialer og detaljer, er 
der mulighed for at skabe sin helt egen 
version af Culture Club køkkenet.

Culture Club Kitchen
Priseksempel

42.500 dkk,-
14.000 dkk,-
8.950 dkk,-

65.450 dkk,-

Eksempler på tilvalg:

+ Skuffer i massivtræ:
+ Inderskab i egetræsfinér:
+ Fronter i Fenix laminat:
+ Fronter i egetræsfinér:
+ Højskabsniche:

7.150 dkk,-
7.125 dkk,-

6.900 dkk,-
6.900 dkk,-
4.125 dkk,-



1514

Culture Club Kitchen Elementer
Her kan du se vores udvalg af køkkenelementer.

400 600 800 1200

1200600400 600

600

400 600 800400 600 800

400 600 800

Underskab, én låge
D: 600 mm.

Underskab, to låger
D: 600 mm.

Underskab, én låge
D: 600 og 400 mm.

Underskab, én låge
D: 600 og 400 mm.

Underskab, to låger
D: 600 og 400 mm.

Vaskeskab
D: 600 mm.

Underskab, reol
D: 600 mm.

800

Tre skuffer
D: 600 og 400 mm.

Fire skuffer
D: 600 og 400 mm.

Fire skuffer
D: 600 og 400 mm.

Tre skuffer
D: 600 og 400 mm.

Fire skuffer
D: 600 og 400 mm.

Ovnskab, liste og klap
D: 600 mm.

Tre skuffer
D: 600 og 400 mm.

To skuffer
D: 600 og 400 mm.

To skuffer
D: 600 og 400 mm.

To skuffer
D: 600 og 400 mm.

200

80
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80
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80
0

80
0

Højskab, én låge
D: 600 mm.

Højskab, to låger
D: 600 mm.

Højskab, én låge
D: 600 og 400 mm.

Højskab, én låge
D: 600 og 400 mm.

Højskab, to låger
D: 600 og 400 mm.

Højskab, reol
D: 600 mm.

Højskab, ovn
D: 600 mm.

Højskab, køl
D: 600 mm.

Højskab, to låger
D: 600 og 400 mm.

Højskab, køl/frys
D: 600 mm.

600600 600600400
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Underskabe Højskabe og topskabe

Topskab, én låge
D: 600 mm.

Topskab, to låger
D: 600 mm.

Topskab, én låge
D: 600 og 400 mm.

Topskab, én låge
D: 600 og 400 mm.

Topskab, to låger
D: 600 og 400 mm.

Topskab, én låge
D: 600 mm.

Topskab, to låger
D: 600 mm.

Topskab, én låge
D: 600 og 400 mm.

Topskab, én låge
D: 600 og 400 mm.

Topskab, to låger
D: 600 og 400 mm.

200 400 600 800 1200

200 400 600 800 1200
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600

Ovnskab, skuffe
D: 600 mm.

450

Hjørneskab, én låge
D: 600 og 400 mm.

Hjørneskab, én låge
D: 600 mm.

Opvask, smal
D: 600 mm.

Opvask, bred
D: 600 mm.
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200 400 600

Overskab, én låge
D: 600 og 350 mm.

Overskab, to låger
D: 600 og 350 mm.

Overskab, én låge
D: 600 og 350 mm.

Overskab, to låger
D: 600 og 350 mm.

Underskabsniche
D: 600 og 400 mm.

Lav overskabsreol
D: 320 mm.

Høj overskabsreol
D: 320 mm.

Lav overskabsreol
D: 320 mm.

Høj overskabsreol
D: 320 mm.

200 400 600

400 600 800 1200

300 500300 500

60
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80
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1200

Overskabe, åbne nicher og overskabsreoler

80
0

2000

Gavle, frisider og siddenicher

100

Højskab, gavl
D: 600 mm.

Underskab, friside
D: 420 mm.

Underskab, gavl
D: 600 mm.

Højskab, gavl
D: 400 mm.

Underskab, friside
D: 620 mm.

Topskab, gavl
D: 400 mm.

Topskab, gavl
D: 600 mm.

Overskab, gavl
D: 330 mm.

Topskab, gavl
D: 400 mm.

Topskab, gavl
D: 600 mm.

600 400 600 400

600 400 600 400 330
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Underskab, gavl
D: 400 mm.

20
00

1200
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40060
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Underplade til overskabe
D: 600 mm.

Underplade til overskabe
D: 600 mm.

Underplade til overskabe
D: 330 mm.

Underplade til overskabe
D: 330 mm.

60
0

Fuld dybde køkkenø, gavle
Til 1250 mm. bordplade

1,5 dybde køkkenø, gavle
Til 1050 mm. bordplade

Fuld dybde køkkenø, frisider
Til 1250 mm. bordplade

1,5 dybde køkkenø, frisider
Til 1050 mm. bordplade

Bagplade til siddeniche
Tre moduler

Bagplade til siddeniche
To moduler

80
0

80
0

Højskabsniche
D: 600 og 400 mm.

Underskabsniche
D: 600 og 400 mm.

Underskabsniche
D: 600 og 400 mm.

Underskabsniche
D: 600 og 400 mm.

Højskabsniche
D: 600 og 400 mm.

Højskabsniche
D: 600 og 400 mm.
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Der er mange forskellige muligheder for 
indretningen af Culture Club køkkenet 
både i forhold til funktionalitet og 
materialer. De tapsamlede skuffer 
og bakker af massivt egetræ er den 
eksklusive opgradering af køkkenet.

Culture Club er som udgangspunkt 
indrettet med en elegant antracitfarvet 
metalskuffe. Bruges den som indvendig 
bakke får den en front af egetræsfinér. 
Til bestikskuffer er der forskellige 
indretningsløsninger alle lavet i massivt 
egetræ.
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Træskuffe / bakke 
H: 104 mm.

Metalskuffe / bakke
H: 121 mm.

Træskuffe / bakke 
H: 200 mm.

Træskuffe / bakke 
H: 152 mm.

Metalskuffe / bakke
H: 89 mm.

Metalskuffe / bakke
H: 185 mm.

Udtrækshylde i finér
H: 45 mm.

Hylde
H: 16,5 mm.

LeMans udtræk
Til 400 eller 600 mm. låge.

Reoludtræk, én side
B: 400 mm.

Dispensa udtræk
Til 400 eller 600 mm. låge.

Reoludtræk, én side
B: 400 mm.

Reoludtræk, to sider
B: 400 mm.

Reoludtræk, to sider
B: 400 mm.

Lav skraldeskuffe
B: 600 mm.

Høj skraldereol
B: 400 mm.

Culture Club Kitchen Inventar
Her kan du se vores udvalg af inventar til køkkenskabene.

i01 bestik
Ti rum, H: 60 mm.

i01.5 bestik og folieskærer
Seks rum, H: 60 mm.

i01.2 bestik og krydderi
Ni rum, H: 60 mm.

i01.2 bestik og storrum 
Otte rum, H: 60 mm.

i01.4 bestik og kniv
Syv rum, H: 60 mm.

i02 storrum
Fire rum, H: 60 mm.

i02.4 storrum og kniv
Fire rum, H: 60 mm.

i02.3 storrum og krydderi
Seks rum, H: 60 mm.

i02.5 storrum og folieskærer
Tre rum, H: 60 mm.

i06 højrum
Tre rum, H: 120 mm.

i07 midterdeling
To rum, H: 120 mm.

Skuffer og udtræk Skuffeinddelinger

Her kan du se vores udvalg af skuffeinddelinger.
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Du er altid velkommen til at komme forbi 
en af vores butikker, ringe eller aftale et 
online møde. Vores indretningsarkitekter  
er klar til at inspirere eller vejlede i forhold  
til konkrete ideer samt pris og budget.
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Flagship Store
Esplanaden 2

1263 København K
T: 93 10 68 15

Boutique
Gammel Kongevej 103
1850 Frederiksberg C

T: 93 20 68 15

Workshop & Design Studio
Teglholmsgade 27

2450 København SV
T: 32 20 68 15

For international orders
please contact

info@nicolajbo.dk


