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Et naturlig valg



I over 25 år har vi hatt fokus på trematerialer og gode håndverkstradisjoner. Dette 
fordrer dyktige håndverkere med oppdatert kunnskap og solide ferdigheter. 

Besøk Øyfjell Kjøkkensenter i Skien og ta godt håndverk i nærmere øyesyn i våre 
kjøkkenutstillinger.

Fabrikken vår, Øyfjell Treindustri, har tilholdssted i Drivarbekkdalen i Vinje 
kommune i Telemark. Fabrikken er i dag en produksjonsbedrift med kvalifiserte 
medarbeidere og høyteknologisk utstyr.
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Kvalitet
I over 25 år har vi hatt fokus på trematrialer og gode 
håndverkstradisjoner. Dette fordrer dyktige hånd-
verkere med oppdatert kunnskap og solide ferdig-
heter. Fabrikken vår, Øyfjell Treindustri, med tilholds-
sted i Drivarbekkdalen i Vinje kommune i Telemark, 
 har utviklet seg i takt med tiden, og er nå en prod-
uksjonsbedrift med høyteknologisk utstyr.  Øyfjell er 
vårt nye varemerke. Vi leverer i dag kjøkken, bad og 
 garderobe løsninger i Furu, Bjørk, Svartor, Eik, Kirse-
bær, Valnøtt  og Lønn.

Treverk og tradisjoner er vår kjernekompetanse. 
I tillegg til fokus  på kjøkkenets kvalitet og innhold 
er matglede og kjøkkenglede  viktige ord for oss. 
Vårt ønske er at ditt behov og forhold til matlaging 
skal stå sentralt under utformingen av ditt  personlig 
kjøkken. 

Vi komponerer gjerne kjøkkenet i samarbeid med 
deg slik at du kan være med på å skape ditt helt 
spesielle kjøkken.

Fleksibilitet
Våre kjøkkenskap leveres i standardbredder på 5 cm-moduler, 
 og med høyder opp til 210 og til tak. Vi produserer også alle 
 skap på spesialmål tilpasset ditt behov uten ekstra kostnader.  

Skrog
Våre Kjøkken leveres med tre forskjellige skrogtyper; 
 melaminskrog, heltre furuskrog eller heltreskrog i samme 
treslag  som frontene leveres i. Alle våre treslag kan benyttes 
uavhengig av kjøkkenmodell. Våre dørprofi ler leveres i klassisk 
og  moderne design. 

Overfl ate 
Vi bruker Livos - olje, et naturprodukt av høy kvalitet med 
svært  gode bruksegenskaper og helt uten giftige tilsetnings-
stoffer.  Vi leverer også malte innredninger, fortrinnsvis 
malt – struktur. En vakker overfl ate hvor trestrukturen synes 
gjennom malingen.  Malt – struktur leveres i alle farger.  
Alle våre modeller kan også leveres i lakkert tre.

Tilbehør
Vi leverer i tillegg kjøkkentilbehør fra de beste og kjente 
varemerkene i Europa. 

Kjøkken fra Øyfjell  - et naturlig valg.

TM

Øyfjell Kjøkkensenter
Kjørbekkdalen 7a
3735 Skien

Tlf:  + 47 35 59 50 99
Fax: + 47 35 59 87 90
E-post: post@oyfjellkjokken.no

Matglede
I tillegg til fokus på kjøkkenets kvalitet og innhold, er mat- og kjøkkenglede viktige 
stikkord for oss. Vårt ønske er at ditt behov og forhold til matlaging skal stå 
sentralt under utformingen av ditt personlige kjøkken.

Vi komponerer gjerne kjøkkenet i samarbeid med deg slik at du kan være med på å 
skape ditt helt spesielle rom.

Finish
Alle våre treslag kan benyttes uavhengig av kjøkkenmodell. 
Vi bruker Livos-olje, et naturprodukt av høy kvalitet med svært gode 
bruksegenskaper og helt uten giftige tilsetningsstoffer. Vi leverer også malte 
innredninger, fortrinnsvis malt struktur; en vakker overflate hvor trestrukturen 
synes gjennom malingen. Malt struktur leveres i alle farger.
Alle våre modeller kan også leveres i lakkert tre.

Design
Vi har i dag et aktivt samarbeid med designkontoret Jean & Marthinsen AS. Med 
deres kompetanse innen industridesign har vi sammen ambisjoner om å følge 
opp våre kunder med spennede kjøkkennyheter i vårt sortiment. Vi kan også tilby 
inspirerende tilleggsprodukter for økt matglede på våre kjøkken i tiden fremover. 
For oss er god design – et naturlig valg!

Bad og garderobe
I likhet med våre kjøkken, leveres garderobe- og baderomsløsningene i alle treslag 
og overflater. Vi lar oss utfordre til å skape unike innredninger tilpasset dine 
ønsker og behov. 

Velkommen!
Vil du ha en uforpliktende prat om kjøkkenets gleder, ønsker vi deg velkommen til 
kjøkkensenteret vårt på Kjørbekk i Skien.

Vi leverer i tillegg kjøkkentilbehør 
fra de beste og kjente 
varemerkene i Europa.

Et naturlig valg
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 skap på spesialmål tilpasset ditt behov uten ekstra kostnader.  
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Våre Kjøkken leveres med tre forskjellige skrogtyper; 
 melaminskrog, heltre furuskrog eller heltreskrog i samme 
treslag  som frontene leveres i. Alle våre treslag kan benyttes 
uavhengig av kjøkkenmodell. Våre dørprofi ler leveres i klassisk 
og  moderne design. 

Overfl ate 
Vi bruker Livos - olje, et naturprodukt av høy kvalitet med 
svært  gode bruksegenskaper og helt uten giftige tilsetnings-
stoffer.  Vi leverer også malte innredninger, fortrinnsvis 
malt – struktur. En vakker overfl ate hvor trestrukturen synes 
gjennom malingen.  Malt – struktur leveres i alle farger.  
Alle våre modeller kan også leveres i lakkert tre.
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Vi leverer i tillegg kjøkkentilbehør fra de beste og kjente 
varemerkene i Europa. 
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Kjørbekkdalen 7a
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Fax: + 47 35 59 87 90
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håndverkstradisjoner. Dette fordrer dyktige hånd-
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heter. Fabrikken vår, Øyfjell Treindustri, med tilholds-
sted i Drivarbekkdalen i Vinje kommune i Telemark, 
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I tillegg til fokus  på kjøkkenets kvalitet og innhold 
er matglede og kjøkkenglede  viktige ord for oss. 
Vårt ønske er at ditt behov og forhold til matlaging 
skal stå sentralt under utformingen av ditt  personlig 
kjøkken. 

Vi komponerer gjerne kjøkkenet i samarbeid med 
deg slik at du kan være med på å skape ditt helt 
spesielle kjøkken.

Fleksibilitet
Våre kjøkkenskap leveres i standardbredder på 5 cm-moduler, 
 og med høyder opp til 210 og til tak. Vi produserer også alle 
 skap på spesialmål tilpasset ditt behov uten ekstra kostnader.  

Skrog
Våre Kjøkken leveres med tre forskjellige skrogtyper; 
 melaminskrog, heltre furuskrog eller heltreskrog i samme 
treslag  som frontene leveres i. Alle våre treslag kan benyttes 
uavhengig av kjøkkenmodell. Våre dørprofi ler leveres i klassisk 
og  moderne design. 

Overfl ate 
Vi bruker Livos - olje, et naturprodukt av høy kvalitet med 
svært  gode bruksegenskaper og helt uten giftige tilsetnings-
stoffer.  Vi leverer også malte innredninger, fortrinnsvis 
malt – struktur. En vakker overfl ate hvor trestrukturen synes 
gjennom malingen.  Malt – struktur leveres i alle farger.  
Alle våre modeller kan også leveres i lakkert tre.
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En stilren kjøkkenmodell her utført i helstav valnøtt med rette kanter og nydelig 
naturoljet overflate. Et moderne og elegant kjøkken.Hamre



www.oyfjellkjokken.no

En klassisk, men samtidig moderne kjøkkenmodell, vist i helstav gråeik med rette 
kanter og en ren, naturoljet overflate. En elegant modell med mange muligheter.Rust



Eire En tradisjonell kjøkkenmodell her i helstav svartor med en glatt, naturoljet overflate. 
Det kraftige ramtreet i dørene gir et solid, rustikt uttrykk.
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Mogen En moderne kjøkkenmodell her i helstav bjørk med avrundede kanter og nydelig 
naturoljet overflate. Avrundede kanter gir et massivt, men enkelt uttrykk.



En robust kjøkkenmodell her vist i helstav bjørk med en glatt, naturoljet overflate. 
Rene linjer innbyr til bruk av mange spennende detaljer.Rausi
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En stilren kjøkkenmodell her i helstav kirsebær med naturoljet overflate. 
Profilens utforming kler spesielt godt moderne tilbehør.Kvam



En klassisk kjøkkenmodell med slette fyllinger og brede, profilerte ramtre. 
Dette gir modellen en helt spesiell eleganse. Her utført i heltre kvistfri furu med 
strukturmalt overflate.

Songa
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En klassisk kjøkkenmodell, her utført i heltre eik med strukturmalt overflate. 
Et tidløst design som passer like godt i hus som i hytte.Straume



Denne modellen har et tidsriktig moderne design, hvor vi samtidig ivaretar gode 
håndtverkstradisjoner. Her vist i helstav eik med strukturmalt overflate.Tirisletta
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Nyhet!

Bad og garderober 
fra Øyfjell



Garderoben på bildet er modellen Rust, materialet er hvitoljet eik. 
Vi skreddersyr garderobeløsninger etter dine ønsker og behov.Garderobe
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Vi står veldig fritt til å utforme innredning etter kundens ønsker og behov.
Dette gjelder både bad, garderobe og kjøkken.Bad



Vår nye håndtaksløse modell har et rent og moderne uttrykk, her utført i hvitoljet 
eik. Alle våre innredninger kan leveres med denne løsningen.Bad
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Et klassisk bad i modellen Tiri. Her vist i amerikansk valnøtt, 
et av våre mest eksklusive treslag.Bad



I Vest-Telemark setter vi tradisjonene høyt. Her er det viktig hvor du kommer fra, 
hva du gjør og hvem du er. Ikke bare er det viktig å ta vare på gårdsdrift under tøffe 
klimatiske forhold.  Håndverkstradisjonene står også høyt hos oss.

Det var viktig for Gjermund Drivarbekk å få til et skikkelig levebrød for familien, da 
gårdsdriften i seg selv ikke var nok. Slik ble grunnlaget lagt for Øyfjell Treindustri. 

Endre Drivarbekk er andre generasjon leder av Øyfjell Treindustri. Vi har fortsatt fokus 
på valg av gode trematerialer og  håndverkstradisjoner, kombinert med moderne og 
rasjonell produksjon..

I Øyfjell Treindustri er vi opptatt av trivsel for både medarbeidere og kunder. Derfor 
legger vi stor vekt på å ha gode medarbeidere som føler seg inkludert. VI tror det er 
så enkelt som at de som trives gjør en bedre jobb, dyktige håndverkere vokser ikke på 
trær. Produksjonen er også basert på høyteknologisk utstyr, blant det beste som er på 
markedet.

Kommer du innom vårt moderne kjøkkensenter på Kjørbekk i Skien, vil du se hva utsøkt 
materialvalg og nitidig og godt håndverk betyr for de gode kjøkkenløsningene.  Mye 
har skjedd siden starten i 1983, men fokus på de gode håndverkstradisjonene lever 
videre.

Øyfjell Treindustri –tradisjonsrik, åpen og moderne

Røtter
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Materialvalg er viktig for å oppnå et perfekt resultat. 
Vi setter vår ære i å velge trematerialer av de beste 
kvaliteter.  Dette gir en trygghet for deg som kunde, da 
innredningen skal vare i mange år og passe inn i miljøet 
der du bor.

Verdikjeden

”Vi vil aldri være sterkere 
enn det svakeste ledd. 
Det er summen av 
materialvalg og alle 
prosessene i produksjonen 
som er bestemmende for 
kvaliteten.”
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Prosessen

Samtale og avklaringer med kunde Bearbeidelse og produksjonDesign

Tilpasning Etterbehandling, finish og 
kvalitetskontroll

Montering

Materialvalg

Ferdig innredning klar til bruk
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Velkommen!
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www.oyfjellkjokken.no

Øyfjell Kjøkkensenter
Kjørbekkdalen 7a, 3735 Skien

Telefon: 35 59 50 99

Fax: 35 59 87 90

Øyfjell Treindustri AS
Drivarbekkdalen, 3890 Vinje

Telefon: 35 07 37 44

Fax: 35 07 38 35

Besøk oss på Kjørbekk
Øyfjell Kjøkkensenter i Skien gir  
deg inspirasjon og viser deg et  
bredt spekter av sortimentet vårt.  
Kom gjerne innom oss i Kjørbekkdalen 
7a for en uforpliktende prat.
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