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EVI er noe nytt.  Et møbelmerke som utvikler møbler som skiller seg ut, møbler som føles annerledes, 
og som samtidig er funksjonelle og vakre.

EVI forplikter; vi lager møbler som tåler bruk over tid. Møbler som varer både i funksjon og design. 
Møblene er utviklet for å kunne brukes om igjen og for å få nytt liv hos andre. Det er derfor vi kaller 
oss EVI.

Vi produserer på Jæren i Rogaland med dyktige håndverkere og fagfolk. Håndverk og fulldigital 
produksjon går hånd i hånd og gir oss høy kvalitet og et lavt fotavtrykk.

Vi har med oss mange på veien. For eksempel helt vanlige folk, arkitekter og designere, men også 
de proffeste kokkene i Norge. Når vi lærer av mange skaper vi løsninger for fler. 

EVI er utfordreren som ikke er redd for å være annerledes.
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01KJØKKEN
EVI utfordrer



7 6 Hvit ask med natur eik nisje og benkeplater i heltre og Dekton Bergen.Kjøkken i røkt eik med Gaggenau hvitevarer og Lundhs Real Stone steinplater på øy og i nisje.



9 8 Familiekjøkken med spiseplass. Øy med sitteplass til tre på langside og to på kortside. Spisebord med Osmo-oljet heltre eikeplate.Kjøkken i røkt eik. Kombinasjon av 60cm og 40cm dype benkeskap gir både lagringsplass og hyggelige sitte-nisjer. Doble hyller i stål med Osmo-oljet heltre hyller.



11 10 Kjøkken med øy, sjenker og vitrineskap. Dekton Kelya benkeplater.40cm dype skap med nisjer gir god plass til oppbevaring og mer gulvplass. 



Norsk design gir et åpent rom med god arbeidsplass, sitteplass og plass til oppbevaring samtidig. 13 12

Norsk design har utspring i lange tradisjoner for kvalitetsmessig håndverk. Vi har et godt 
øye for rene, naturlige og bærekraftige materialer. 
Norsk design handler om å fjerne det overflødige og skape ekte, gode løsninger som 
varer over tid. 

Unike og luftige uttrykk fungerer i hverdagen og skaper sosiale og inkluderende rom for 
alle. En sømløs opplevelse mellom matlaging, arbeid og avslapning gjør kjøkkenet til en 
positiv møteplass hjemme.

Norsk design

Norsk design handler om møtepunktet mellom estetikk, 
funksjonalitet og bærekraft.



Mesterkokkene Filip August Bendi (t.v.) og Terje Ness diskuterer smarte kjøkkenløsninger. 15 14

Filip August Bendi 
Filip har vært med EVI i utvikling av våre 
kjøkkenløsninger helt fra starten. Han vet 
hva som gjør et kjøkken effektivt og smart 
organisert. Samtidig er han opptatt av god 
og riktig bruk av råvarer, og har et  hjerte 
som banker for konservering og reduksjon 
av matsvinn.
I januar 2023 tok Filip August Bendi sølv 
i Bocuse d´Or, verdens mest prestisjefylte 
kokkekonkurrase. 

Terje Ness
Terje Ness er kjent for de fleste, blant annet 
som kjøkkensjef på Bagatelle hos Eyvind 
Hellstrøm.
Terje er opptatt av hva vi spiser og hvor-
dan kunnskap om råvarer og matlaging 
gjør hverdagen god. Han er brennende 
opptatt av å formidle gode matvaner til 
unge kokker og øser gladelig av kunnskap 
og entusiasme med barn og unge. 

Kjøkkenkunnskap fra proffene

Gode kokker vet hvordan et godt kjøkken skapes. Hjemme hos Filip og 
Terje har kokkene kjøkken som er skikkelig funksjonelle samtidig som de 
er vakre og gir hjemmet et ekstra løft. 



Kvalitetstid

Vi bruker mye tid på kjøkkenet. 

Derfor har EVI løsninger som gir fleksibilitet i bruk, både for matlaging og 
måltid, arbeidsplass og avslapning. 
Vi gjør den tilgjengelige plassen åpen for flere aktiviteter og tilpasser 
løsningene til hver individuelle kunde. 
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Gjennom moderne og digitale 
produksjonsfasiliteter på Jæren har EVI 
en miljømessig og sosialt bærekraftig 
produksjon. 
Kortreist gir lavere fotavtrykk. En nær og 
direkte dialog mellom designavdeling 
og produksjon blir enklere. 
Haugstad Møbel følger null-inn-null-ut-
prinsipp: ren energi, returordning på alle 
møbler,  og lokal energigjenvinning av 
det som til slutt må bli avfall. Slik er EVI 
en del av et nytt grønt industrieventyr i 
Norge.

EVI produserer kjøkken på Jæren 
i Rogaland med dyktige fagfolk og 
håndverkere hos Haugstad Møbel. 
Her går håndverk og fulldigital 
produksjon hånd i hånd. 

Jærsk drivkraft
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Hellvik Treindustri på Jæren 
har lang erfaring med pro-
duksjon av kvalitetsmøbler 
i treverk. De samarbeider 
nært med Haugstad Møbel 
om unik kvalitet og skaper 
håndverksmessige løsninger 
for EVI. 

Vi kan mye om trevirke i 
Norge. 
For EVI handler det om 
å ta med seg kunnskap 
og erfaring på veien mot
nye  teknikker og nye 
metoder for produksjon.

Norsk håndverk
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Løsninger som bygger på state-
of-the-art prinsipper for digital-
isering, sirkulær økonomi og 
produktutvikling danner felles 
plattform for EVI og Haugstad. 
Slik jobber vi sammen for en 
smart og bærekraftig fremtid.

EVI sin verdikjede, hele 
veien fra design til ferdig 
installasjon, er digital. Det 
betyr at EVI gjør det enkelt 
å skape unike løsninger 
basert på dine behov i ditt 
hjem.

Norsk innovasjon



25 24

Med gjenbruksordningen i 
Hubben på Jæren kan vi tilby 
istandsetting eller redesign. 
Spør oss gjerne om mer 
informasjon eller tips og råd. 

Et EVI møbel har lang 
levetid og kan ha flere 
liv før det endelig skal 
resirkuleres. Vi tilbyr 
gjerne istandsetting og 
redesign av EVI møbler 
etter et langt liv.

Gjenbruk



Hjemme hos Bocuse d´Or sølvvinner Filip August Bendi  Kjøkken i natur eik med Cosentino Dekton Tundra polert og Gaggenau S400 koketopp. 27 26



Grunnere skap og sjenker med hyller eller skuffer gir full oversikt over alt 
du har. Det er fortsatt mer enn nok lagringsplass, og i tillegg får du bedre 
plass i rommet. Da kan du bruke rommet mer fleksibelt. 

Hvis du ser alt du har, har du mindre sjanse for å kaste ting du ikke visste 
du hadde. Det er ryddigere og mer miljøvennlig. Derfor kan du få et EVI 
kjøkken med 40cm dybde akkurat der du vil.
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Se det du har og ha det du trenger

Hvis du vet hva som står innerst i skapet kaster du mindre.



Åpen øy i natur eik med sjenk i hvit ask. Hyller i natur eik.Våre lave enheter kan brukes som loungebord, og har lekre løsninger for oppbevaring. 31 30



Øy i natur eik med skuffeseksjoner. Vitrineskap i natur eik med glassdører. Loungebord med Lundhs Real Stone. 33 32

Hytten er et fristed der det skapes minner og 
opplevelser gjennom generasjoner.
Derfor skal et hyttekjøkken vare lenge og 
være like godt å bruke når mange er samlet 
eller når det bare er deg.

EVI har løsninger for store og små hytter. Har 
du stor plass kan en åpen og luftig kjøkkenøy 
definere sonene på en fin måte. 
Har du mindre plass kan vi tilpasse vakre skap 
og sjenker slik at du får så mye fritt gulvareal 
som mulig og samtidig et funksjonelt kjøkken 
for matlaging, kos og hygge.

På hytten har du tid til å lage de gode middagene i avslappende og komfortable 
omgivelser. Trekk naturen inn med vakre overflater og nordiske uttrykk og skap 
lune rom for hygge og samvær med familie og venner.

Lunt hytteliv



Lundhs Real Stone i Larvik henter ut norsk stein i bruddene i Vestfold. Steinen finnes 
kun i Norge.  De gode bruksegenskaper og den lange levetiden i kombinasjon med de 
vakre fargene og det dype spillet gjør den til et naturlig førstevalg for EVI.

Steinen kommer i flere fargenyanser, og du kan velge blant vakre overflater som feks 
polert eller silkematt.  Steinen har en behagelig overflate som er god å arbeide på, om 
du baker eller bare lar hånden hvile.

Lundhs Real Stone har vakre produkter som varer livet ut. 

Norsk stein varer livet ut
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Lundhs stein tåler det meste, som for 
eksempel søl fra kaffe, te, olje, vin eller 
sitrusfrukter. I tillegg er steinen svært 
motstandsdyktig mot riper, og tåler 
varme opp til 300 grader. EVI bruker 
gjerne norsk naturstein i kokesoner, der 
man skal sette fra seg varme gryter og 
fat. I våtsoner er steinen ideell både for 
vannsøl og andre væsker.

Naturstein fra Lundhs er et naturlig 
valg for et norsk designkjøkken. 
Steinen tåler langvarig bruk og er 
helt vedlikeholdsfri.

Vedlikeholdsfritt og 
naturlig

Natur eik kjøkken med spisebord. Glasshyller med skjulte hylleknekter i nisje. 37 36



Innovative overflater med høy ytelse som 
lar deg skape unike miljøer. Oppdag alle 
nyhetene fra Cosentino, og la deg gjerne 
veilede av våre fagfolk. Produktene har høy 
kvalitet og finnes i et stort utvalg varianter. 

Cosentino har et stort utvalg i 
mønstre, farger og overflater. La 
deg inspirere og se prøvene i EVI 
Showroom VIA Vika.

Silestone og Dekton

Røkt eik kjøkken med Cosentino benkeplater. Sjenker og spisebord med oljet heltre eikeplater. 39 38



Hjemme hos Filip August Bendi 41 40

EVI har møbler for flere rom, slik at du kan ta med deg den gode følelsen 
gjennom boligen, og skape en helhetlig stemning. 
Velg i en bred kolleksjon av møbler til allrom, stue, gang og bad.

En rød tråd gjennom boligen

02MØBLER 



Sjenk i naturlig eik med heltre eikeplate. Allrom: EVI sjenker, benker og vitrineskap supplerer kjøkkenløsningene og skaper sømløse overganger. 43 42



Muunno møbelserie i krom med brunt skinn og naturhvite puter. Spisestue i brunt skinn med heltre oljet eikeplate og krom understell. 45 44

Norskdesignede stålrørsmøbler som varer fra generasjon til generasjon. 
Kolleksjonen består av spisestoler og loungestoler i sort eller brunt skinn, 
Bordene kommer i mange størrelser med valgfri plate i glass, heltre eller 
stein fra Lundhs Real Stone.

Stoler og bord 



Spisestue i brunt skinn med heltre oljet eikeplate og krom understell. Spisestue i sort skinn med heltre oljet eikeplate og krom understell. 47 46



Puteløsninger for Muunno stolserie kommer i heldekkende eller separate puter. Bredt utvalg i tekstiler.Loungemøbler i sort skinn med koksgrå puter. 49 48



Garderobe i røkt eik med hjørneløsning til tilliggende rom. Sittebenk i røkt eik med brun skinnpute. 51 50

Et estetisk inngangsparti gir et perfekt førsteinntrykk.  
Vi har garderobeløsninger og flere møbelløsninger for gang og garderober i 
private hjem og for arbeidsplassen. Løsningene fungerer like godt som møbler 
og garderobe i soverom og bad.

Ta gjerne kontakt med oss for befaring og forslag til utforming. 

Velkommen hjem



Garderobe i røkt eik. Garderobe i hvit ask med nisjer i natur eik og heltre eikeplater. Skinnpute i brunt skinn. Velg mellom skinn eller tekstil i puteløsninger. 

Det finnes mange måter 
å skape funksjonelle og 
estetiske inngangspartier 
på. EVI interiørarkitekter 
hjelper deg med å finne de 
beste løsningene for ditt 
hjem. 

Skap spennende nisjer i 
gang og entre med fine 
materialkombinasjoner 
og gjennomlys fra rom 
til rom.

Kreativ 
kombinasjon
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Bredt servantskap med to vasker og buede endeskap. Natur eik med Dekton Tundra. 55 54

Et EVI bad gir luksusfølelse i hverdagen. 
Smarte skap til oppbevaring, vegghengte servantskap med fulldempede 
skuffer og unike buede endeskap.

Baderom

03Baderom



Servantskap med buede endeskap. Natur eik med Dekton Tundra. Finnes også i hvit ask, sort eik eller røkt eik. 57 56



Baderomsmøbler i natur eik og lys ask. Benkeplater i Dekton Tundra.Servantskap i natur eik med Silestone plate og toppmontert vask. 59 58



Arbeidspulter i sort eik eller Fenix slitesterk arbeidsflate. Sjenker og åpne skapseksjoner i sort eik.

Skap harmoni i det åpne kontorlandskapet gjennom kombinasjoner 
av arbeidsplasser, sjenker, bokhyller og romdelere. Kanskje har du 
plass til en avslapningssone. Folk som har det fint på jobb, jobber som 
regel bedre. 

Her er det bare fantasien som setter grenser. Våre interiørarkitekter 
hjelper deg med å gjøre arbeidsplassen helt unik.

Møbler for en god arbeidsdag

61 60
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Arbeidspulter, sjenker og bord i natur eik. Loungestoler i brunt skinn og krom. Arbeidspulter i natur eik. Sjenker og åpne skapseksjoner i natur eik med brett i heltre eik. 63 62



Te-kjøkken med nisje i hvit ask og natur eik. Arbeidspulter med buede endeskap.

Arbeidspulter i heltre eller Fenix slitesterke overflater. Hev og senk med 
kabelrenner og mulighet for buet endeskap. Buede og rektangulære bord 
kan settes sammen i større eller mindre grupper.

Stilren arbeidsplass
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Garderobe i hvit ask som romdeler i åpent landskap. 67 66



Arbeidsrom med hengehyller og møbler for oppbevaring.Arbeidspulter i tre-sidet design med Fenix Svanemerket arbeidsflate. Muunno Lounge møbler i sort skinn med putesett i mørk grå tekstil fra Gudbrandsdalen Ullvare. 69 68



Bruk te-kjøkkenet som rom-
deler, eller skap harmoni i 
det åpne kontorlandskapet 
gjennom kombinasjoner av 
kjøkkenløsninger, sjenker, 
bokhyller og romdelere. 
Her er det bare fantasien 
som setter grenser. Våre 
dyktige interiørarkitekter vil 
hjelpe deg å gjøre spise-
plassen unik.

En vakker og nordisk 
spiseplass som gir 
trivsel på jobben. Vi 
har løsninger for både 
store og små kjøkken, 
og har utviklet en helt 
unik serie kompakte 
te-kjøkken.

Jobblunsj

Kjøkken på jobben. Spiseplass og kjøkken med nisjer i hvit ask og natur eik. 71 70



Kantineløsning med egen seksjon for te og kaffe i sort eik. Spisebord i heltre eik.Te-kjøkken i tosidig løsning rygg-mot-rygg med oppvaskmaskin og vask i nisje. 73 72



Kjøkken i sort eik med alle hvitevarer. Nisje i røkt eik med glasshyller. Lyse benkeplater fra Cosentino. 75 74

Av og til kan det være fint med et lite avbrekk. Klarne hodet og strukturere 
tankene. Det går fint å ta med PC´en og sette seg ved øya eller i en loungestol 
som en avveksling.  

En pause



Kantineløsning i sort eik med egen seksjon for te og kaffe. Spisebord i heltre eik. Avslapningssone med Muunno loungemøbler.Lundhs Real Stone benkeplater på arbeidskjøkken i sort eik. Nisje med LED belysning i røkt eik.      77 76



www.evirom.no      Telefon: 24201609      VIA VIKA Showroom     Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo 78
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