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KJØKKEN BAD GARDEROBE

MODELL: Amfi Eik 2.0

Godkjent av:

VMO

FRONTER
•
•
•
•

19 mm slett spondør i finert eik, med kantlist i heltre eik. Liggende struktur på front.
Lakkert med klar industrilakk med lysfilter.
Glansgrad 20, glansgrad kan variere med +/- 5.
Vitrinedører heltre eik uten sprosser, klart eller matt glass (samme som til Scala).

•
•
•
•
•
•

16 mm spon med hvit MFC overflate
0,6 mm kantlist i hvit ABS plast
Fargetilpasset framkantlist i eik kan velges
Dekorskap kan leveres i finert eik.
Hvite og finerte skrog er Svanemerket
Tilbehør, som dekksider etc. har stående struktur.

•

Stålskuff Tandembox uten demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm
bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Alle skuffer har fulluttrekk.
Skuffer med 316 eller 256 mm høye fronter har justerbare relingstenger over
skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Vektbelastning: maks 30 kg,
inkludert front og skuff
Stålskuff Tandembox med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm
bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping.
Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 316 eller 256 mm høye fronter har justerbare
relingstenger over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Kan
leveres med tip-on, en mekanisk push to open-funksjon. Vektbelastning: 30-60 cm
maks 30 kg og 80-100 cm maks 50 kg, inkl. skuff og front.
Legraskuff, et premium skuffesystem, har oriongrå rette, smale sider og bakstykke.
Skinnene ligger under skuffer og er skjult, alle skuffer har fulluttrekk. Ambialine
innredning finnes som tilbehør. Kan leveres med tip-on, mekanisk push to open.
Vektbelastning: 30-60 cm maks 40 kg og 80-100 maks 70 kg, inkl. skuff og front.
Innvendige skuffer kan leveres med de samme valgmuligheter til de fleste skap.

SKROG

SKUFFER

•

•

•
HENGSLER
•
•
•
•
•

Hengsler med integrert demping (bluemotion). Hengslene har justeringsmuligheter i
alle tre retninger og kan åpnes 110o.
Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger
og kan åpnes 107o. Demper kan ettermonteres på disse.
Hengslene har innebygget lukkemekanisme.
Til enkelte seksjoner brukes det hengsler med andre åpningsvinkler.
Hengslene er produsert av en av Europas største og mest kjente beslagsprodusenter,
Blum.
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