




Bjerks Trevarefabrikk er en tradisjonsrik, 
lokal kvalitetsleverandør av kjøkken,  
baderom og garderobeløsninger.   
Vi ble etablert i 1957, og fremstår i dag 
som en moderne familiebedrift tuftet på 
gode håndverkstradisjoner og service.

Vi verdsetter kjøkkenet, husets viktigste rom og samlings-
punkt. Her lages maten, planlegges dagen, samles familien  
til kvelds og utveksler historier om dagen som har gått.  
Ofte er kjøkkenet det eneste rommet hvor vi er samlet.  
Vi hos Bjerks Trevarefabrikk har gjennom tre generasjoner 
hatt dette som utgangspunkt når vi designer våre kjøkken;  
et levende rom. 

Ditt nye kjøkken skal være funksjonelt og tilpasset dine behov. 
Noen ønsker et moderne stilrent kjøkken, andre et tradisjonelt 
og robust kjøkken med stødige, velprøvde løsninger. Vi lytter til 
våre kunder og skaper kjøkkendesign som fungerer, som ser  
bra ut, som skaper et sentrum i huset.

Kjøkkendrømmen din realiseres av våre dyktige håndverkere 
og montører, noe som gjør prosessen med nytt kjøkken enkel 
og uproblematisk. Velkommen til Bjerks med dine drømmer!



Bjerks er din totalleverandør av kjøkkenløsninger.
Vi planlegger og designer, samt leverer hvitevarer og koordinerer  
elektrisk og rørarbeid, slik at du får en komplett løsning.
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Et hvitt moderne kjøkken, er selve kjøkkendrømmen for mange!
Vi designer og utfører alle mulige løsninger for deg, og tar oss god 
tid til å planlegge slik at du får det resultatet du er ute etter.
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Moderne kjøkken
I dag stilles det store krav til kjøkkenets utseende og funksjon. 
Vi elsker store, lyse flater, funksjonelle detaljer og automatiserte 
løsninger. Kjøkkenet skal også fungere som et samlingspunkt, 
samtidig som det skal være et brukskjøkken som er lett å holde 

rent. Vi leverer løsninger og ideer som vil ta pusten fra deg!  
Teknologiske løsninger som tilpasses ditt bruk og gjør  
hverdagen din enklere. Har du egne planer og drømmer?  
Ta med dine tanker og skisser til oss.
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Kreativitet er viktig for oss. Kreativitet 
som viser igjen når kjøkkenet tas  
i bruk. Vi tar i bruk nye materialer,  
løsninger og teknologi for å gi et  
optimalt kjøkken for deg. 
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Kombinasjon av store, lettholdte 
flater, nye hjelpemidler i form  
av steamkran, takavtrekk, induk-
sjon og innebygget ovn, skaper  
et fantasisk elegant, men funk-
sjonelt kjøkken i denne løsningen.
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Det er enkelt å lage mat i et kjøkken hvor alt er på rett plass. 
Slik slipper du å lete etter bestikk, mat, gryter og sleiver.  
Du vet hvor alt er. Kjøkkenet blir en forlengelse av deg.

Vi har mengder av innredningsmuligheter, noe som passer  
hvert behov og budsjett. Vi samarbeider med de beste  
leverandører av hvitevarer og elektronikk, slik at resultatet  
blir det beste, og det glir sømløst inn i helheten.

Tenk nytt! Vær kreativ! Et kjøkken behøver ikke være slik det 
alltid har vært. Bruk skuffer i stedet for skap, hyller i stedet  
for overskap, benkeplater av nye materialer. Gjør kokestedet  
til et midtpunkt i rommet. Tenk på avtrekk og belysning  
i sammenheng. Tenk skuffer som åpner seg selv, oppvask- 
maskin uten håndtak, som åpnes når du banker på.

Bjerks jobber med nye kjøkken hver dag, og har en mengde 
innspill og idéer. Vi finner garantert noe som passer deg og ditt 
hjem. Vi gleder oss til å jobbe sammen på ditt nye kjøkken.

Bjerks Trevarefabrikk leverer kvalitetshåndverk i alle detaljer.  
Våre dyktige medarbeidere legger sin flid og stolthet i hvert  
kjøkken vi leverer. 
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Skap og skuffer uten håndtak skaper en 
utrolig flott overflate, og åpner for delikate 
kjøkkenrom, med mye lys og kontrast.

12



Å skape et kjøkken er å ta hensyn til bruk, rom, lysforhold og innhold. 
Vi lager flotte, innholdsrike kjøkken, selv på mindre og begrensede  

flater, slik at du får det rommet du ønsker deg.

13



Det moderne knutepunktet for familien.
Et flerbruksrom med teknologi 
og innebyggede løsninger.
Ikke bli overrasket om  
du bruker mer tid på  
kjøkkenet enn i stua!
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Et nytt kjøkken inviterer til bruk. Det blir et åpent rom som  
bygger bro ut i resten av huset. Vi planlegger det slik at det  
blir et naturlig midtpunkt enten det er til festmiddagen,  
eller til kveldsmat en vanlig ukedag.
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Et kjøkken er et rom i stadig bevegelse. Det er romslig og 
åpent, og gjør matlagingen til en drøm. Vi setter platetoppen ut 
i rommet og skaper en bardisk løsning, som inviterer gjestene 
inn på kjøkkenet. Matlagingen blir og en sosial opplevelse  
i seg selv.

Med ekstra vekt på detaljer i skuffer, vifter, lyssetting og vask,  
får du et meget funksjonelt kjøkken som inviterer til bruk.  
Med internett på kjøkkenet har du også full tilgang til  
oppskrifter fra hele verden. Eller nyheter og siste episode  
av din favorittserie. 

Pass på at det blir nok strømpunkter og muligheter for å lade 
mobiler og nettbrett. Vi kan tilby skjulte støpsel i benkeplater 
og skuffer, eller å integrere kjøkkenmaskinen slik at den  
alltid er tilkoblet og klar til bruk.

Bjerks Trevarfabrikk skisserer og planlegger grundig ditt nye  
kjøkken sammen med deg, slik at dine ønsker og behov blir fylt.  
Det er viktig å se for seg hva kjøkkenet skal brukes til,  
og kanskje også hva det vil bli brukt til i tiden fremover. 
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Mange ønsker seg et klassisk kjøkken i sitt nye hjem. Noe som 
kan passe med husets arkitektur, eller smaken til de som skal 
bo der. Bjerks Trevarefabrikk har laget kjøkken i snart 60 år.  
Vi vet hva som passer hjemme hos deg.

Et tradisjonsrikt kjøkken har ofte meget god plass og praktiske 
løsninger. Ved å utnytte hjørner og vinkler, kan det gjøres enda 
mer romslig. Kjølehjørne, spisskap og uttrekkbare hyller gjør 
det enkelt å komme til de bakerste varene. 

En mer romantisk og rustikk stil innbyr til å bruke mye tid på 
kjøkkenet – sammen med familien. Det skapes en lys og trivelig 
atmosfære. Et kjøkken i gammeldags kjøpmannsdiskstil kombi-
nerer form og funksjon på en gjennomprøvd og velkjent måte.  
I mange boliger vil dette være en meget attraktiv løsning som 
lever perfekt sammen med huset! 

Vi bruker likevel moderne løsninger og teknologi  
i tradisjonsrike kjøkken. Detaljer som underlimt vask,  
lysprofiler, dempeskuffer og dører, samt integrerte hvitevarer. 
Sammen skaper vi det ultimate kjøkken for livets viktigste  
øyeblikk. Her finnes det masse plass til glede og trivsel!

Tradisjonsrike kjøkken
med moderne løsninger
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Med moderne produksjonsteknologi gjenskaper vi panel  
og profiler i kjøkkendetaljene, og lager en helhetlig,  
jevn overflate som varer hele kjøkkenets levetid.
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Et solid eikekjøkken skaper en stil som tiltaler mange.  
Kombinert med moderne, håndtaksfrie skuffer og skap,  
blir det en flott miks av tradisjon og nyere design.

Bjerks Trevarefabrikk designer, 
planlegger, produserer og monterer ditt 
nye kjøkken. Vi garanterer resultatet!
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Et lyst og klassisk kjøkken skaper et lekkert rom – åpent og funksjonelt. 
Benkeplater i tre gir en varm og imøtekommende atmosfære.
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For å skape et klassisk kjøkken, legger vi ekstra vekt på de  
minste detaljene. Vi setter vask, komfyr og kjøleskap i rett  
avstand til hverandre, samt sørger for at kjøkkenbenken har  
optimal arbeidshøyde, og at hengsler og fester er av den aller 
beste kvalitet.

Vi hjelper deg med planlegging av skuffer og skap, slik at  
innholdet blir enkelt og praktisk å få tak i. Vi passer på at det 
blir nok benkplass til alle gjøremål, samt at oppryddingen går 
raskt og smertefritt! 

Ekstra plass kan skapes ved hjelp av sokkelskuffer og høyskap 
som går helt til taket. Noe som også er praktisk med tanke  
på rengjøring.  

For å komme til på lettest mulig måte, bruker vi skuffe- 
innsatser og oppbevaringssystemer til bestikk og tallerkener, 
samt uttrekkssystemer for rengjøringsmiddel og matvarer. 
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Hyttekjøkken
Bjerks legger stor vekt på å være en kvalitetsleverandør til hytte-
markedet. Opp gjennom årene har dette vært et kjerneprodukt for 
oss. Det stilles i dag mye større krav til hytta, og dermed også hytte-
kjøkkenet. Vi har helt siden starten levert tilpassede løsninger til et  

stadig mer kvalitetbevisst hyttemarked. Vi designer og tilpasser  
kjøkken og andre løsninger til din hytte, slik at rommet utnyttes  
maksimalt og løsningene blir optimale. Hos Bjerks får du løsninger 
som passer til en moderne hytte ved sjøen eller en laftet hytte på fjellet.
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Behandlede flater, som aldring og antikk, gir et utsøkt og  
eksklusivt preg på kjøkkenet. Dette passer meget godt til  
hytteinteriør, eller i gamle og ærverdige hus som trenger 
et klassisk utseende.
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På hytta er det ofte viktig å tenke
på funksjon kombinert med plass.
Bjerks Trevarefabrikk designer tilpassede 
løsninger etter areal og behov, slik at  
du blir like fornøyd med kjøkkenet på  
hytta som du er hjemme.
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Bjerks Trevarefabrikk designer  
også bad, garderober, senger og  
spesialtilpassede innredninger  
til alle rom.
Ta kontakt med oss om en løsning,  
så realiserer vi dine drømmer.
Det viktigste for oss er at du  
blir fornøyd!
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Hos Bjerks har vi egne kjøkkenmontører som legger like mye
flid og stolthet i montasje og ferdigsstillelse,
som det blir gjort i design og produksjon.



Vi retter en takk til våre samarbeidspartnere!

Bjerks Trevarefabrikk leverer kjøkken  
til en rekke av de fremste aktører  
i markedet. Vi har et langt og godt  
samarbeid med topp leverandører  
av råvarer, deler og hvitevarer. 



adsign reklam
ebyrå – fotograf Joakim
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Bjerks Trevarefabrikk as
Torkel Haabethsvei 47, 4325 Sandnes
Telefon 51 60 95 90
Telefaks 51 60 95 91
post@bjerkstrevare.no
www.bjerkstrevare.no


