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Aardal Sisternekasse

Det eneste riktige valget for innramming av dagens 
veggsisterner.

Hvorfor velge Aardal sisternekasse:
•  Meget kostnadseffektiv løsning uten flere byggtekninske 

utfordringer
•  Produsert i MEGANITE, et sterkt komposittmateriale
•  Kan leveres i en rekke farger se: www.meganite.com 

Pristillegg vil påløpe ved valg av andre farger enn 
oppgitte standard farger.

Aardal sisternekasse kan leveres i 
følgende standard farger i Meganite:

Snow White Slate

Jet Black Papyrus Mist

Sisternekasse kan tilpasses alle 
typer veggsisterner fra:

• Leveres klar til montering
• Sømløse skjøter
•  Alle g jennomføringer er ferdigboret etter 

sisternetype
• Enkelt renhold
• Kan leveres på spesialmål etter forespørsel
•  Aardal sisternekasse gir enkel tilkomst om det 

skulle oppstå en vannlekkasje fra veggsisternen. 
Man slipper å rive en fliselagt løsning som har 
vært en vanlig løsning frem til nå.

17201602.18 w
w

w
.hatlehols.no

Sisternekasser

Prosjekt

Flex

Gala Flex porselensVasker
49 x 37 cm med overløp

Aida

Gala Aida porselensVasker
54.5 x 43 cm med overløp

Nexus

Gala Nexus porselensVasker
56 x 40 cm med overløp

Egeo

Gala Egeo porselensVasker
57 x 42 cm med overløp

Anbefalt utsalgspris, MVA ikke inkludert16

Hline Collection
Benkeplater i Silestone® eller Dekton®
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Benkeplater i Silestone® eller Dekton®

H-Line Collection – skreddersydd design

Dusjløsninger

Meganite
– Slitesterkt  

acrylmateriale
Silestone
Hotellrom
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AARDAL AS
– Det naturlige førstevalg til ditt prosjekt 

AARDAL AS er lokalisert i Årdal Kommune mellom 
vakre Sognefjorden og mektige Jotunheimen.

Selskapet ble etablert i 1987, med navnet Årdal Plast 
AS, og har over 30 års fartstid i bransjen. Dette g jør 
oss til en trygg leverandør med produkt tilpasset 
markedet sin utvikling. 

Vi har som ambisjon å gi våre kunder en total
opplevelse ved kjøp av et produkt fra oss. Aardal AS 
skal vinne frem i fremtidens konkurranse i det norske 
markedet for servanter til bad som en handlekraftig, 
smidig og ansvarsfull leverandør for våre kunder. Vi 
skal alltid være en problemløser, å skape det beste 
produktet for våre kunder, uavhengig av pris, form 
 eller farge på servant.

Våre samarbeidspartnere, er de fremste innenfor 
deres marked. Vi har tett oppfølgning, og er med 
når det g jelder produktutvikling og utforming av nye 
produkter. Dette g jør at vi selv kan garantere for at 
produktet som vi selger har høy standard og kvalitet 
tilpasset våre kunder.

Ønsker du mer informasjon og oversikt over våre 
forhandlere, gå inn på www.aardal-as.no, eller  
kontakt oss på telefon for en uforpliktende  
prat på 57 64 85 50 / 46 81 78 40.

Våre ansatte har lang erfaring i produksjon av spesialløsninger 
for våre kunder og har fokus på kvalitet og nøyaktighet.

Kobling mellom design og funksjon er viktig for oss i utvikling 
av nye produkter og modeller, og er også et absolutt krav til 
våre underleverandører.

Fabrikken ligger i Utladalen ved porten til Jotunheimen 
Nasjonalpark og er på totalt 2600 m2 fordelt på produksjon, 
administrasjon og lager.

Prosjekt

Sisternekasse med unike tilpasningsmuligheter. 
Enkleste vei til vegghengt toalett.  
Finnes i forskjellige farger.

Resepsjonsdisk i Meganite, akrylbasert kompositt. Flott 
løsning med lys setting bak. La oss være med på utformingen  
i alle rom.

Hvorfor ikke bruke Silestone rundt badekaret? Dette gir et 
helhetlig uttrykk og kan kombineres med flere forskjellige 
farger.

Silestone benkeløsning med bolleservanter. Et flott utrykk 
på dagens bad. Vi tilpasser produktet etter kundens ønske.

Den optimale dusjløsningen til alle typer bad. Her sørger vi 
for korrekt fall i våtsonen integrert i våre dusjbunner. 
Tilpasses etter mål og slukets plassering.

En flott servantløsning for hotell eller tilsvarende prosjekt. 
Her vist med påmontert håndklestang i front.
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H-Line 

– skreddersydd design

H-Line 

– tilg jengelige varianter

Flex

Gala Flex porselensVasker
49 x 37 cm med overløp

Aida

Gala Aida porselensVasker
54.5 x 43 cm med overløp

Nexus

Gala Nexus porselensVasker
56 x 40 cm med overløp

Egeo

Gala Egeo porselensVasker
57 x 42 cm med overløp

Anbefalt utsalgspris, MVA ikke inkludert16

Hline Collection
Benkeplater i Silestone® eller Dekton®

HLine servant serien vil kunne gi et flott uttrykk på alle prosjekt 
slik som bildet viser.
Selve servant delen leveres i porselen av høyeste kvalitet.
Skulle det være noen spesielle hindringer i rommet vil vi kunne 
tilpasse servantløsningen etter det. Ingenting er umulig.

Silestone og Dekton leveres i mange forskjellige farger. 
Ta kontakt for g jennomgang av dine ønsker slik at vi sammen kan 
finne den optimale løsningen for ditt prosjekt.
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Hline Collection
Benkeplater i Silestone® eller Dekton®

Anbefalt utsalgspris ekskl. moms (Utsalgspris)

TYPE BENKEPLATE OPPTIL 90 X 60 CM
FRA 91 X 60 CM
OPPTIL 120 X 60 CM

FRA 121 X 60 CM
OPPTIL 160 X 60 CM

FRA 161 X 60 CM
OPPTIL 200 X 60 CM

FRA 201 X 60 CM
OPPTIL 240 X 60 CM

FRA 241 X 60 CM
OPPTIL 300 X 60 CM

1.2 cm rett kant Polert  6,292    6,809    7,441    8,148    8,780    9,411   

Plate 21cm, gjærede kanter   7,981    8,522    9,191    9,936    10,599    11,268   

TYPE BENKEPLATE OPPTIL 90 X 60 CM
FRA 91 X 60 CM
OPPTIL 120 X 60 CM

FRA 121 X 60 CM
OPPTIL 160 X 60 CM

FRA 161 X 60 CM
OPPTIL 200 X 60 CM

FRA 201 X 60 CM
OPPTIL 240 X 60 CM

FRA 241 X 60 CM
OPPTIL 300 X 60 CM

1.2 cm rett kant Polert  6,641    7,188    7,855    8,601    9,268    9,934   

Plate 21cm, gjærede kanter   8,425    8,995    9,702    10,489    11,188    11,894   

TYPE BENKEPLATE OPPTIL 90 X 60 CM
FRA 91 X 60 CM
OPPTIL 120 X 60 CM

FRA 121 X 60 CM
OPPTIL 160 X 60 CM

FRA 161 X 60 CM
OPPTIL 200 X 60 CM

FRA 201 X 60 CM
OPPTIL 240 X 60 CM

FRA 241 X 60 CM
OPPTIL 300 X 60 CM

1.2 cm rett kant Polert  7,690    8,323    9,095    9,959    10,731    11,502   

Plate 21cm, gjærede kanter   9,755    10,414    11,234    12,144    12,954    13,771   

Produktet inkluderer:
- Silestone eller Dekton benkeplate
- Porselensvask
- Veggfester på modeller med forkant.
- Overløpsventil

Valgfri ekstra vask 3,324 NOK

Håndkleholder åpning
STOR 80 x 7 cm: 1,759 NOK
MEDIUM 60 x 7 cm: 1,319 NOK
LITEN 40 x 7 cm: 879 NOK

Ekstra Vertikalt designben 2,520  NOK

SKREDDERSYDD DESIGN
TILGJENGELIGE VALG

A - Lengde og bredde utgjør valgt størrelse/ konsulter pris/ Minste bestillingsantall er 1 enhet
B - Forandring av plassering av vask/ Ingen ekstra kostnad/ Minste bestillingsantall er 1 enhet
C - Beskjæring for å tilpasse produktet til arealet/ konsulter pris/ Minste bestillingsantall er 1 

enhet
D - Hull til blandebatteri (inkludert)/ Ingen ekstra kostnad/ Minste bestillingsantall er 1 enhet
E - Håndkleholder/ Ekstra kostnad/ Minste bestillingsantall er 1 enhet
F - Ekstra vask/ Ekstra kostnad/ Minste bestillingsantall er 1 enhet

Valgfri ekstra vask 3,324 NOK

Håndkleholder åpning
STOR 80 x 7 cm: 1,954 NOK
MEDIUM 60 x 7 cm: 1,466 NOK
LITEN 40 x 7 cm: 977 NOK

Ekstra Vertikalt designben 2,800  NOK

 

VASKER PRISER (NOK/ENHET)

C
A

B

E

A

Anbefalt utsalgspris, MVA ikke inkludert 17

Aardal AS sin nye satsing mot prosjekt markedet. Dette er en 
unik servantløsning i Silestone eller Dekton med underlimt 
porselen. Alle modeller fås i flere forskjellige farger og kan 
tilpasses etter  ønsket mål og design.

Flex
Gala Flex porselensVasker
49 x 37 cm med overløp

Egeo
Gala Egeo porselensVasker
57 x 42 cm med overløp

Aida
Gala Aida porselensVasker 
54.5 x 43 cm med overløp

Nexus
Gala Nexus porselensVasker 
56 x 40 cm med overløp

Flex

Gala Flex porselensVasker
49 x 37 cm med overløp

Aida

Gala Aida porselensVasker
54.5 x 43 cm med overløp

Nexus

Gala Nexus porselensVasker
56 x 40 cm med overløp

Egeo

Gala Egeo porselensVasker
57 x 42 cm med overløp

Anbefalt utsalgspris, MVA ikke inkludert16

Hline Collection
Benkeplater i Silestone® eller Dekton®

SKREDDERSYDD DESIGN – TILGJENGELIGE VALG

A   Lengde og bredde utg jør valgt størrelse/ konsulter pris/ 
      Minste bestillingsantall er 1 enhet 
B  Forandring av plassering av vask/ Ingen ekstra kostnad/ 
      Minste bestillingsantall er 1 enhet 
C   Beskjæring for å tilpasse produktet til arealet/ konsulter pris/ 
      Minste bestillingsantall er 1 enhet
D  Hull til blandebatteri (inkludert)/ Ingen ekstra kostnad/ 
      Minste bestillingsantall er 1 enhet 
E  Håndkleholder/ Ekstra kostnad/ Minste bestillingsantall er 1 enhet
F  Ekstra vask/ Ekstra kostnad/ Minste bestillingsantall er 1 enhet

Produktet inkluderer:
 Silestone® eller Dekton® benkeplate
 Porselensvask
 Veggfester på modeller med forkant.
 Overløpsventil

Silestone®
Valgfri ekstra vask  
Håndkleholder åpning
STOR 80 x 7 cm:   
MEDIUM 60 x 7 cm:  
LITEN 40 x 7 cm:  

Ekstra Vertikalt designben

Dekton®
Valgfri ekstra vask  
Håndkleholder åpning
STOR 80 x 7 cm:  
MEDIUM 60 x 7 cm:   
LITEN 40 x 7 cm:  

Ekstra Vertikalt designben

Farger: Last ned Silestone Cosentino sin App i Appstore Farger: Last ned Silestone Cosentino sin App i Appstore 

Prosjekt
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Silestone består av 94% naturlig kvarts, noe som gir 
produktet en ekstraordinær hardhet og holdbarhet. 
Dette g jør oss til Norges mest komplette leverandør  
av servanter og dusjløsninger til dagens våtrom. Enkelt 
 renhold, kvalitet og sikkerhet er det viktigste i dagens 
våtrom i Norge. Silestone sine mange fargenyanser gir 
utallige dekorative muligheter til ditt bad eller inn
redningsprosjekt. Silestone er en  investering for fram
tiden. Silestone er for alltid!

KVARTSOVERFLATER FORDELER
Silestone har mange fordeler. Fordi det er et materiale 
som består av naturlig kvarts, har det en meget høy 
 resistens mot flekker og riper, i tillegg til en meget lav 
væskeabsorpsjon. Silestone produseres i over 100 farger, 
tre overflater og forskjellige størrelser, noe som g jør 
materialet meget fleksibelt. Det kan også brukes i store 
overflater uten skjøter. Silestone er perfekt for bruk i 
mange ulike applikasjoner for kjøkken og baderom.

Egenskaper

Ripesikkert

Silestone har mange bruksområder. Her vises en kombinasjon av 
Silestone og trevirke for å gi det helt spesielle utrykket på badet.
Hvorfor ikke lage noe utenom det vanlige?

Unikt design for dagens kjøkken.

Tåler varme Tåler væske Antibakteriell

Silestone

Silestone 

– Kvarts kompositt

Servantløsning i fellesareal med flere servantkraner. Rette 
linjer med massivt uttrykk. Tilpasses g jerne etter behov og 
ønsker.

Dusjmiljø med frittstående løsning for dusj i rommet. La 
oss hjelpe deg til å få en dusjløsning som oppfyller alle 
dine ønsker. 
Som bildet viser leverer vi g jerne med samme materialet 
på vegg for å opprettholde enkelt renhold og kvalitet 
over tid. Kombineres g jerne i forskjellige farger.

Her vises en spesialdesignet løsning med søyle servant integrert 
i Silestone benkeplaten. Stramme linjer gir et unikt utrykk på 
badet.

Silestone Elegance servant montert over et spesial
designet møbel. 

NATURLIG SKJØNNNHET
Silestone har en naturlig eleganse og skjønnhet, og kan sammenlignes med de vakreste stener som kvarts og  diamant. Den 
naturlige kvartsen i Silestone gir en distingvert tetthet, glans, glitter og unik følelse.

Farger: Last ned Silestone Cosentino sin App i Appstore Farger: Last ned Silestone Cosentino sin App i Appstore 

Prosjekt
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Dusjløsninger i Silestone 

Komplett løsning for både dusj og servantløsning i Silestone, farge Rosso Monza. 

Hvorfor velge Silestone dusjbunner
Silestone består av 94% naturlig kvarts, noe som gir 
produktet en ekstraordinær hardhet og holdbarhet. 
Silestone er det første og eneste materialet i kvarts 
med antibakterielle egenskaper grunnet ekstrem tetthet 
som gir tilnærmet null inntregning av urenheter.  
Dette gir hygeniske egenskaper som er unike i markedet. 
Silestone sine mange fargenyanser gir utallige dekorative 
muligheter til ditt bad eller innredningsprosjekt.  
Silestone er en investering for fremtiden. Kador dusjbunn med antiskli løsning.

Modellen tilpasses etter plassering av 
rennesluk, ut i rommet eller langs vegg.
Gir en unik mulighet for bruk av store 
fliser på badet siden fallet er ivaretatt 
internt i dusjbunnen.

Bilde viser designriktig løsning over avløp 
i dusjbunn. Denne plasseres etter ønske 
og mål. 
Kan tilpasses alle produkter av rennesluk 
til dusj. Vi integrerer da dette under vårt 
deksel over sluket i gulvet.

Integrert spor for glassvegg kan leveres 
for enklest mulig installasjon av glasset. 
Dette gir den reneste og mest stilfulle 
løsingen til fremtidens dusjløsning.

Dusjmiljø med samme materialvalg på gulv og vegg. Ekstrem  
materialkvalitet gir unikt renhold uten fuger o.l som skitt, såpe 
og andre urenheter fester seg til. Dette er unikt for våre dusj 
miljøer og er meget viktig for at dusjmiljøet skal være like fint år 
etter år.

Silestone dusjbunn og bakvegg i farge Rougui. En av 
mange fargemuligheter til dagens baderomsprosjekt.
Alt kan spesialtilpasses etter ønske.

Farger: Last ned Silestone Cosentino sin App i Appstore Farger: Last ned Silestone Cosentino sin App i Appstore 

Prosjekt
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MEGANITE

På vår fabrikk i Årdal har vi kvalifiserte møbelsnekkere som 
 legger sin flid i å produsere servantløsninger til prosjekter og 
privatkunder. Her leverer vi benkeplater og servanter med 
 sømløse skjøter, 3Ddesign, farger som skiller seg ut i mengden – 
alt blir produsert etter kundens behov. Meganite er produktet 
for det enkelte mennesket!

Meganite 
– slitesterkt acrylmateriale 
i utallige varianter

Badekar og servantløsning i ett. Frontplate thermo formes for 
å gi de myke overgangene.

Her ser vi kombinasjonen mellom Meganite og treverk. Vi 
tilpasser servantløsningen etter spesial mål for å imøtekomme 
kundens ønsker. 

Fellesareal på hotel. Ved bruk av Meganite servantløsninger kan 
bruksområdene være mange. Her vist med flott design og 
sømløs utforming.

Minimalistisk design. Her er det bare fantasien som 
setter begrensningene. Kom med ideen og vi lager det.

Bildet viser et plassbygget badekar med integrert 
servantløsning i fargen Snow White. Levert uten synlige 
skjøter med silkematt overflate. Her har arkitekten fått 
fritt spillerom.

Typisk servantløsning på hotell rom. Her vist med 
ettermontert håndklestang i front.

Farger: Se meganite.com Farger: Se meganite.com

Meganite
– Akryl kompositt

Meganite består av ren acryl som er tilsatt naturlige 
 mineraler og pigmenter. Utgangspunktet er plater med en 
tykkelse på 12 mm som bearbeides og formes for hånd. 
Selve formateringen skjer i en CNC maskin for å få 
 nøyaktige mål. Kum og plate sveises sammen og gir en 
tilnærmet sømløs overgang og helhet. Materialet er 
g jennomfarget og kan slipes ned med vanlig slipepapir. 
Normalt leveres Meganite med silkematt eller matt finish.

Prosjekt




