Superrunko
VAIN NOBLESSALTA!
❷ Keittiömme
on testattu
toimitetaan val❶ Runko
miiksi koottuna, mekanismit, ovet ja laatikot paikoilleen
asennettuina. Runkojen ja hyllyjen etureunat on nauhoitettu
1,2 mm PP-nauhalla, joka

kestävyysrajana 15
vuoden vähimmäiselinkaari. Tämä
tarkoittaa 11–15 aukeamiskertaa päivässä, joka käytännössä
vastaa nelihenkisen
perheen 15 vuoden
päivittäistä käyttöä.

suojaa hyllyä kolhuilta.

mm HDF-tausta, mo19 mm
❸ 2,8
❹ Vahva
lemmin puolin maalattuna,
sidelista.
upotettuna 6 mm uraan ja kiinniruuvattuna. Sisennetyn taustan ansiosta rungon ja seinän
väliin jää tilaa sähköasennuksille.
Sisennys myös takaa ilmankierron, estäen homeongelmia.

❼ Kantavien
hyllyjen ja

rungon pohjien
paksuus 19 mm.

syvyys❺ Rungon
muutokset ovat

mahdollisia 10 mm
välein, huomioiden
laatikoiden ja mekanismien syvyysmitoitukset. 560–460
mm syvyysmuutokset
sisältyvät normaalihintaan.

mm sivut, joissa 14
❻ 16
valinnaista värisävyä

ilman lisähintaa. Runkojen sisäpuolen väri on valkoinen, paitsi
avohyllyissä ja lasikaapeissa väri
on valittu runkosävy. Ympärinauhoitettu melamiinipinnoitettu lastulevy, formaldehydiluokka E1 ja myös maailman tiukin
CARB2, lujuusluokka P2 sekä
CE-normi EN312.

takaavat
Sen❾ Kiinnityskiskot
❽ Vakiovarusteiset
tukevan asennuksen
sys-saranat Silent System

⓫

Kaikki komponentit ovat
ympärinauhoitettuja
kosteusvahinkojen
ehkäisemiseksi. Lisäksi
ovimateriaalit testien
mukaan kestävät 2 tunnin upotuksen veteen.

-vaimennuksella takaavat
pehmeän sulkeutumisen.

25 ja 50 mm
⓬ 16,
paksut lisäsivut.

kaikkiin seinämateriaaleihin.
Kisko on helposti säädettävissä kaapin sisäpuolelta. Myös
kiinnitysruuvit ja -proput jäävät
täysin piiloon.

Valittavissa 97 kuosija värivaihtoehtoa.

⓱ Toimituksessa mukana

mm MDF-sokkelilauta
⓭ 13
on kestävämpi kuin pe-

kosteusteippi (9 m),
jolla suojataan kaikki tehdyt aukot.

⓲

Kantavat hyllyt, sidelistat
ja sivut on kiinnitetty
8 x 30 mm kovapuutapeilla ja
liimalla.

rinteinen lastulevy. Tiivisteprofiili on valmiiksi kiinnitetty
suojaamaan kosteudelta ja
lialta. Sivujen 28 mm korkeampi
sokkelilauta yhdessä kulmaliitoskappaleen kanssa varmistaa
sivurakenteen siisteyden.

on 5 mm
⓳ Lasiovikaapeissa
paksut, karkaistut lasihyllyt. Lasiovikaapeissa, joissa on
nosto- tai taitto-ovi, lasihyllyn
paksuus on 6 mm.

runkoi⓴ Seinäkaappien
hin saatavissa valmiiksi
upotetut led-valaisimet tai
valopohjat, jolloin johtokanavat on integroitu täysin
näkymättömiin.

Seinäkaappien rungot
saatavana alumiinisilla
sormiuralistoilla, joka mahdollistaa täysin vetimettömän oven.
Seinäkaappien runkosyvyys on
320 mm ja kantavuus 75 kg.
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Saatavilla sisäpohjan kosteussuoja, joka estää vesivahingoilta ja naarmuuntumiselta.
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Saatavana vedenkestävä
muovinen sokkelilauta
peili- tai RST-pinnalla sekä
sokkeli led-valaistuksella.
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Ovet ja etulevyt
toimitetaan vetimen reiät porattuina
ja vaimenninnastat
kiinnitettyinä.
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⓮ Pöytäkaappeja
neljä eri kor-

keutta: standardi,
Line N, XL ja Maxi, ja
lisäksi neljä eri sokkelikorkeusvaihtoehtoa.
Näiden avulla voimme
mitoittaa juuri oikean
työskentelykorkeuden.

-laatikostot
⓯ Profi+
takaavat 80 kilon

kantavuuden. Laatikostossa on korkea
sivuttainen stabiliteetti,
pieni sakkausarvo,
pehmeästi liukuva
vaimennettu kisko ja se
on täysin ulosvedettävä
sekä itsesulkeutuva.
Laatikoihin on mahdollista yhdistää sähköinen
Sensomatic-järjestelmä,
joka helpottaa jatkuvassa käytössä olevan
jätekaapin avaamista ja
sulkemista.

hyllyt
❿ Ympärinauhoitetut
(16 mm), turvalukollisilla

metallisilla hyllynkannattimilla.
Maksimikuormitus 50 kg vastaa
80 ruokalautasta.

mitto⓰ Henkilökohtaisten
jen mukaan suunniteltu

keittiö varmistaa ergonomisesti
oikean työskentelykorkeuden.
Säätöjalkojen korkeusvaihtoehdot ovat 70, 100, 150 ja 200
mm, säädettävissä -10/+20
mm. Lisäksi adaptereilla voidaan kasvattaa korkeutta vielä
10 mm välein.

Valmiiksi runkoon kiinnitetyt säätöjalkojen kiinnitysosat helpottavat asennusta
ja toimivat lisäksi kuljetussuojina.
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