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FIGGJO
SPESIAL-
DEKOR

Mange hoteller og restauranter ønsker 
å skape det unike og helhetlige uttryk-
ket ved å la porselenet og de andre 
elementene understreke interiør og 
atmosfære. Løsningen kan være en 
spesialdekor tilpasset ditt konsept hvor 
porselenet brukes og matopplevelsene 
skapes. Gjennom kreativt samarbeid 
leverer våre designere spennende og 
unike porselensløsninger.
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Håndmalt heldekke
Produkt: 1556HH

Kunde: G&G Goodfellows, England
Farge: 1x02, 6x10

FOTO: G&G GOODFELLOWS
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Bord
Produkt: 2708HH

Kunde: Bardot, Sverige
Farge: 7x08

FOTO: G&G GOODFELLOWS
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• Våre designere kan utvikle skreddersydde løsninger etter behov
• Figgjo tar ikke betalt for designarbeidet
• Alle våre produkter kan dekoreres og kombineres
• Våre produkter er laget av vitroporselen, spesielt utviklet for det 

profesjonelle kjøkken
• Fem års kantskadegaranti på alle flate, runde tallerkener    

(unntatt Figgjo Front Dining)
• Vi leverer spesialdekor helt ned i 48 deler
• Kort leveringstid, 2-4 uker etter godkjent dekorforslag

HVORFOR SPESIALDEKOR?

HVA TRENGER
DU Å VITE

Bord
Kunde: Fretex, Norge
Produkt: 2619HH
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FIGGJO DEKORTEKNIKKER

FIGGJO FARGENE
Vår palett består av 130 keramiske farger av ypperste kvalitet utviklet i 
eget fargelaboratorium. Vi tilbyr også ekte gull og platina. Ikke alle farger 
er tilgjengelige i alle teknikker, men våre designere vil hjelpe deg å finne 
den perfekte løsningen for ditt konsept. Våre farger tilfredstiller også de 
strengeste miljøkrav.

Figgjo kan tilby deg en mengde ulike teknikker og muligheter innenfor 
dekor. Vi deler våre teknikker inn i tre hovedkategorier; Bildetrykk, hånd-
dekor og håndmaling. I Tillegg tilbyr vi gull/platina og mulighet for kom-
binasjoner av ulike dekorteknikker beskrevet nærmere på side 35-37.

DETTE TRENGER VI FRA DEG
• Beskrivelse av din virksomhet; type sted/segment (sykehjem, kafé, 

restaurant, hotell), serveringskonsept (buffé, á la carte), miljø 
(tradisjonelt, moderne) etc.

• Bilder av virksomheten, om mulig
• Fargekoder (PMS, NCS, CMYK), eller referer til Figgjo´s fargepalett 
• Vektorisert logo/designelementer (eps, ai) og/eller høyoppløselige 

bildefiler (tif, eps, pdf, psd)
• Referanser til andre dekorasjoner som gjenspeiler dine behov
• Informasjon om antall og leveringsdatoer
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I utviklingen av logodesign bruker designerne din logo og profil som ut-
gangspunkt. Logo størrelsen er opptil 5x6 cm. Vi kan levere logodekor i 
opptil 14 ulike farger i ett design. Det er mulig å kombinere logo med 
gull/platina. Våre designere utarbeider dekorforslag. Logodesign tilbys 
på alle Figgjo´s produkter.

LOGO
BILDE
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Logo
Kunde: Coffeeberry, Norge
Produkt: 9057 GH
Farge:1x10
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BORD
I utviklingen av borddekor bruker designeren din profil som utgangspunkt, 
og får inspirasjon fra andre elementer i din bedrift. Bilder over 5x6 cm 
kaller vi borddekor. Vi kan levere borddekor i opptil 14 ulike farger i ett 
design. Det er også mulig å kombinere farger med gull/platina. Våre 
designere utarbeider dekorforslag. Bord tilbys på alle Figgjo´s produkter.

BILDE
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Bord
ABBA, Sverige
Produkt: 9033HH
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HELDEKKE
I utviklingen av tilpassede dekorer (heldekkende bilde) tar designeren ut-
gangspunkt i din profil, og får inspirasjon fra elementer i din virksomhet. 
Vi kan levere heldekkende dekorer i opptil 4 ulike farger i ett design. 
Noen produkter er vanskeligere å dekorere enn andre, men vi tar gjerne 
utfordringen. Heldekke tilbys på alle tallerkener uten fane. Våre designere 
utarbeider et dekorforslag. 

BILDE

Heldekke
Figgjo Blad
Produkt: Figgjo Verde
Farge: 8x10
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Heldekke
Figgjo Blad
Produkt: Figgjo Verde
Farge: 8x10

Heldekke
Figgjo Tre
Produkt: Figgjo Verde
Farge: 8x10

FOTO: G&G GOODFELLOWS
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Figgjo Skygge
Kunde: Piscoteket, Norge
Produkt: 5520HH
Farge: 2x01
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FIGGJO
SKYGGE
Figgjo Skygge spenner fra lyst til mørkt kombinert med et lett dryss av 
farge. Dette skaper et interessant samspill med maten. Du kan velge mel-
lom 30 forskjellige farger fra vår palett. Dekoren påføres for hånd, og alle 
produkter vil dermed variere. Figgjo Skygge kan plasseres på utsiden/
innsiden eller rundt på de aller fleste produkter. Våre designere utarbeider 
et dekorforslag.

HÅNDDEKOR

- 15 -
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Spray
Kunde: Figgjo Fabrikkutsalg
Produkt: 5563HH
Farge: 7x15
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SPRAY
Spray er et jevnt håndsprøytet lag av farge som dekker hele flaten. Fargen 
blir noe transparent i påføringen noe som gir et moderne, men likevel 
elegant uttrykk. Du kan velge mellom 30 forskjellige farger fra vår pal-
ett. Dekoren påføres  for hånd og kan derfor gi individuelle variasjoner. 
Spray tilbys på alle Figgjos produkter, men vi kan ikke levere farge på 
begge sider av de samme produkt. Våre designere utarbeider gjerne et 
dekorforslag.

HÅNDDEKOR

Spray
Kunde: Rotana Inn Amman, Dubai
Produkt: 2619HH
Farge: 8x08

Spray
Kunde: Figgjo Fabrikkutsalg
Produkt: 5563HH
Farge: 7x15
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FIGGJO
DRYSS
Figgjo Dryss skaper en naturlig og uformell base for kokken. Et forsiktig 
dryss av farge gir også et røft og moderne uttrykk. Figgjo Dryss er deko-
rert for hånd og vil dermed variere noe. Drysset kan påføres på utsiden 
eller innsiden av de fleste produkter. Du kan velge mellom 30 forskjellige 
farger fra vår palett. Våre designere utarbeider gjerne et dekorforslag.

HÅNDDEKOR

FOTO: G&G GOODFELLOWS
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FIGGJO
FLOM
Figgjo Flom har et diskré, avdempet og  flytende uttrykk som gir en ekstra 
dimensjon til matopplevelsen. Figgjo Flom utføres for hånd og vil dermed 
variere i farge og kontrast. Lyse farger vil ha mindre kontrast enn mørke 
farger. Du kan velge mellom 30 forskjellige farger fra vår palett. Figgjo 
Flom kan ikke plasseres på utsiden eller på undersiden av produkter. Der-
som du ønsker Figgjo Flom på noe annet enn runde tallerkener - be om ett 
dekorforslag fra våre designere.

HÅNDDEKOR

Figgjo Flom
Produkt: 5563HH
Farge: 4x10
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Figgjo Flom
Produkt: 5563HH
Farge: 4x10

FOTO: G&G GOODFELLOWS
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STREIF

Streif
Produkt: 1259UH
Farge: 8x10

Streif er en elegant tynn stripe lagt for hånd langs kanten på produktene. 
Denne dekoren rammer fint inn maten, og plasseres valigvis på fanens yt-
terkant. Vi tilbyr også dobbel stripe på både inner- og ytterkant. Du kan fritt 
velge mellom 50 forskjellige farger fra vår palett, i tillegg til gull eller platina. 
Tykkelsen på streif kan variere, noen farger gir en jevnere stripe enn andre. 
Firkantede produkter er mer utfordrende enn runde produkter. Streif kombine-
res fint sammen med logo. Våre designere utarbeider gjerne et dekorforslag. 
Streif tilbys på alle runde og ovale Figgjoprodukter.

HÅNDMALT
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STREIF

Streif
Produkt: 1259UH
Farge: 8x10

Streif (logo)
Kunde: UD, Norge
Farge: Gull
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RUSTIKT
STRØK
Rustikt Strøk er en kraftig “rufsete” strøk lagt for hånd på kanten av pro-
duktene. Det rustikke uttrykket gir ett ærlig preg. Tykkelsen på strøket kan 
variere noe. Rustikt strøk tilbys på alle Figgjos produkter og du kan fritt 
velge mellom 30 ulike farger. Våre designere utarbeider gjerne et 
dekorforslag.

HÅNDMALT

Rustikt strøk
Produkt: 5522HH

Farge: 3x46, 7x08

FOTO: G&G GOODFELLOWS
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Håndmalt stripe
Kunde: Kespro, Finland
Produkt:1541HH 
Farge: 2x16

STRIPING
Håndstripeteknikken gir uttrykket et røft preg uten at det virker forsty-
rrende på maten. Teknikken utføres i utallige varianter, ved plassering 
og flere fargekombinasjoner. Du kan fritt velge mellom 50 forskjellige 
fargerfra vår palett, i tillegg til gull eller platina. Figgjo tilbyr striping av 
alle runde produkter og passer utmerket til tallerkener med fane. Stripin-
gen blir utført for hånd og noe fargevariasjon vil oppstå. Våre designere 
utarbeider gjerne et dekorforslag.

HÅNDMALT

- 26 -
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Håndmalt stripe
Kunde: Kespro, Finland
Produkt:1541HH 
Farge: 2x16

STRIPING

- 26 -
FOTO: G&G GOODFELLOWS
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HELDEKKE

Heldekke
Produkt: 5504HH

Farge: 3x46
Håndmalt Heldekke

Kunde: Dinner in the Sky
Produkt: 5502HH

Farge: 2x02

Håndmalt heldekke gir masse farge til porselenet og spisebordet. Teknik-
ken vil variere fra lyst til mørkt, og fra synlige striper til et mer jevnt dekke. 
Du kan fritt velge mellom 50 forskjellige farger fra vår palett. Teknikken 
egner seg først og fremst til runde tallerkener og skåler, men også for utsid-
en av boller, kopper og krus uten hank. Noen produkter kan også dekores 
på innsiden - be våre designere om et dekorforslag. 

HÅNDMALT

- 28 -
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HELDEKKE

Håndmalt Heldekke
Kunde: Dinner in the Sky

Produkt: 5502HH
Farge: 2x02

- 28 -
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Bord
Kunde: Madinat Jumeirah, Dubai
Farge: Gull
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GULL/
PLATINA
Dekor med gull tilfører porselenet eleganse og er en tidløs klassiker. i 
våre gull og platinafarger brukes ekte gull. Gull/platina kan legges som 
både håndmaling og/eller trykket bildedekor. Streif av gull plasseres 
vanligvis på fanens ytterkant. Gull/platina i kombinasjon med andre 
farger kan utføres, men krever to prosesser, noe som gjør at noen farg-
er kan endre seg. Gull/platina er mer utsatt for slitasje, og bruk av 
mikrobølgeovn anbefales ikke. Noen steder på porselenet kan det være 
vanskelig å dekorere med Gull/Platina ettersom det må poleres, men 
gi oss gjerne en utfordring - våre designere utarbeider gjerne dekor-
forslag.
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DEKOR
KOMBINASJONER

Bord og Heldekke
Produkt: 5504CH

Kunde: Arne Brimi, Vianvang, Norge
Farge: 8x19, 8x08

Flere av våre dekorer lar seg fint kombinere, eksempelvis bildetrykk og 
håndmaling. Logo og Figgjo Skygge eller logo og gullstreif. Gi oss en ut-
fordring - vi skreddersyr unike konsepter til ditt spisested. Våre designere 
utarbeider gjerne dekorforslag.
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DEKOR
KOMBINASJONER

Kombinasjon av teknikker
- Skygge, Heldekke, Håndmaling
Kunde: Flitch of Bacon, UK
Produkt: 5565HH, 1595GH,
1261HH, 1260UH, 2659GH
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VÅRE FORHANDLERE
I NORDEN

NORGE

CULINA

www.culina.no

Tlf: +47 67 17 10 50

post@culina.no

NORRØNA STORKJØKKEN

www.norrona.net

Tlf. +47 51 82 60 00

firma@norrona.net

DANMARK

BENT BRANDT AS

www.bentbrandt.dk

Tlf. +45 89 30 00 00

isenkram@bentbrandt.dk

FINLAND

KESPRO

www.kespro.com

Tlf. +358 105 330023

seija.arhipoff@kesko.fi

ISLAND

FASTUS

www.fastus.is

Tlf. +354 58 039 52

orn@fastus.is

GEIRI EHF

www.geiriehf.is

Tlf. +354 51 120 30

siggiskuli@geiriehf.is

FÆRØYENE

KJØLBRO HEISØLA

www.kjolbro.fo

Tlf: +298 47 11 11

mail@kjolbro.com

SVERIGE

MARTIN & SERVERA

www.martinservera.se

Tlf. +46 08-722 25 00

info@martinservera.se

MENIGO FOODSERVICE AB

www.menigo.se

Tlf. +46 031-336 20 92

rur@menigo.se

SMORGÅSBORD

www.smorgasbord.com

Tlf. +46 08-54 512 600

info@smorgasbord.com

¨
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www.figgjo.no

 FiggjoNorway    #figgjo_norway


