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Kjøkken og garderobe
SKROG
HVITE SKROG
16mm eller 18mm møbelspon belagt med melamin og 0,6 mm hvit forkantlist.
Sider, bunner, topp, hyller, dekksider og sokler av 16 mm melaminbelagt spon i hvit
Skrog kan også leveres i høytrykkslaminat (HPL), se fronter nedenfor

FRONTER
HVIT GLATT
16mm møbelspon belagt med hvit melamin og 1mm hvit forkantlist.
PVC FOLIERT
PVC folierte 16/18mm MDF plater med hvit melamin bakside. PVC folie leveres i 70 forskjellige farger.
Frontene kan være slette med rett kant eller med 50 forskjellige profiler/kanter.
HPL
Slette fronter med spon kjerne belagt med høytrykkslaminat (HPL) på begge sider. Kantlist er enten
PVC eller heltre. Frontene har høy slitestyrke, dvs god slitestyrke mot slag, riper og daglig renhold.
Heltre/finerte fronter
Fronter produsert i heltre eller finert møbelspon, enten som ubehandlet overflate eller malt/lasert/lakkert
overflate. Rengjøring/vedlikehold av disse frontene blir spesifisert i hvert enkelt tilfelle.

FORINGER
HVIT
Spon belagt med melamin. PVC foliert MDF kan leveres på bestilling.

GESIMS- OG LYSLISTER
HVIT
Ommantlet materiale (MDF) hvitt eller hvit folierte (PVC)

TAKAVSLUTNINGER
HVIT
Spon belagt med melamin. Kantlistet i begge ender. PVC foliert MDF kan leveres på bestilling.

HENGSLER
Hengslene er skjult og laget i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan
åpnes 105 grader. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til noen spesielle seksjoner benyttes
hengsler med andre åpningsvinkler. Hengslene er av såkalt clip-on-typen. Dørene kan derfor enkelt

frigjøres fra skapet uten bruk av verktøy Hengslene leveres med innebygget dempemekanisme.
Hengslene er testet og godkjent i hht felles europeiske kvalitetsnormer..

SKUFFER
STÅLSKUFF IMPAZ
Stålskuffer med sider av epoxylakkerte stålplater, med 16 mm melaminbelagt bunn.Føringsskinner i
epoxylakkert stål med trinser. Stålskuffer med 316 mm eller 252 mm høye fronter forsynes i tillegg med
justerbare relingstenger over skuffesidene. Skuffebunn og bakstykke i melaminbelagt spon.

STÅLSKUFF TRIOMAX/Hettich
Skuffer av epoxylakkerte stålplater og med 16 mm melaminbelagte sponplater som bunn og bakstykke.
Skuffesidene er ”dobbeltsidige” og skjuler skinnene. Skuffene har hel-uttrekk og er testet og godkjent for
35/50/65kg belastning. Skuffer med fronter med høyde 285 mm har justerbare relingstenger over
skuffesidene. Skuffene leveres med selvinntrekk og demping.

BENKEPLATER
LAMINATPLATE MED RETT FORKANT
Høytrykkslaminat limt på sponplate med rett forkant.
Leveres i 30/40 tykkelse.
LAMINATPLATE MED AVRUNDET FORKANT
Høytrykkslaminat limt på sponplate med avrundet forkant. Leveres i 30 mm tykkelse.

BENKEPLATE EIK/VALNØTT HELTRE
Produktet er bygd opp av staver som er limt sammen under varme og trykk. Standard
kvalitet er B/C (kvalitet B forside og kvalitet C bakside). Det leveres også kvalitet A/B der A
gjelder forsiden. Produktet er pusset med 120gr pussepapir, grunnoljet og pakket i plast
fra produsent. Densiteten på produktet er ca. 600-750 kg/m3. Limet i platene er standard
interiør lim, og fuktinnholdet i platene er 7-10 %.
EGENSKAPER
Produktet egner seg kun til innendørs bruk. Typiske bruksområder er kjøkkenbenk,
arbeidsbenk, skrivebord, bord, hyller o.a., Oppbygningen av limtre gjør at stabiliteten i
platene blir meget god.
ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Produktet krever lite vedlikehold. Forutsetningen for en lang levetid er at platene brukes i
et stabilt innendørs miljø med hensyn til temperatur og luftfuktighet. Ønsker man å
behandle platene kan man male, lakke, beise eller olje disse med egnede produkter. Dette
anbefales ved bruk som benk eller bord. Olje, beis eller lakk vil øke levetiden på produktet,
særlig der produktet er utsatt for høy belastning.
Følg henvisningene som medfølger valgt behandlingsprodukt.
MILJØPÅVIRKNING
Produktet har ingen målbar effekt på innemiljø.
HENVISNINGER
Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for
treverk.

KNOTTER OG BØYLER
Bøyler leveres i forskjellige lengder.

SOKKELBEIN
SOKKELBEIN HØYDE 150 mm
Benyttes ved standard benkehøyde 900 mm.
Kan justeres + 23 / - 5 mm. Svart hardplast.
Leveres med klips for montering av sokkel.

BREDDER OG HØYDER
Over og underskap leveres i bredder fra 20 til 100cm.
Underskap har høyde 720. Overskap leveres i 3 høyder: 72, 96 og 28cm.
Høyskap leveres i 2 høyder: 1950 og 2190. Høyden 2190 oppnås ved at det monteres en toppkassett
over høyskapet.
I tillegg leveres hjørneskap 90/90, 45 grader og hjørne innstikk skap
Underkant overskap skal være 138cm

DYBDER OG PLASSERING AV SPIKERSLAG
Medfølgende festebraketter i stål kan plasseres vilkårlig i høyderetningen på overskapene. Som følge
av dette er plassering av spikerslag for overskap er valgfritt for begge kjøkkenhøyder. Spikerslaget bør
være av massivt tre og minimum 148 x 36 mm.

Avstand fra gulv til senter av spikerslag for benkeskap skal være 850 mm. Spikerslaget bør være av
massivt tre og minimum 148 x 36 mm.

INNREDNING
En kan velge mellom flere alternativer:
Hyller, skuffer med forskjellig innredning, bakker, gryterister, trådkurver, stativ for miksmaster,
strykebrett, håndkleholder, uttrekksfjøl, frokostbord, bestikkinnlegg, osv.

TILBEHØR
Med tilbehør menes lyslister, gesimslister, foringer, stativ for barløsning, rygger for barløsning,
belysning, sokler, knotter og bøyler, arbeidsplater, avfallssystemer, baldakiner, redskapsstenger med
tilbehør, lufterister, gummimatter, barnesikring, flislister, sokkelskuffer, vinstativ, samt kurver og
trådvarer av forskjellige slag.

BENKEBESLAG
Leveres i 2 hovedtyper:
1. Stålbeslag for nedfelling eller underliming fra Pyramis (Hellas)
2. Beslag i komposittmateriale for nedfelling eller underliming fra Telma (Italia)

LEVERINGSFORM
Alle skap leveres ferdig flatpakket fra fabrikk dersom ikke annet er avtalt.
Ferdig sammensatte skap leveres med påmonterte dører.

VEDLIKEHOLD
OVERFLATE

DAGLIG RENHOLD

HOVEDRENGJØRING

DIVERSE

Tørk av med klut som ikke loer. Om
nødvendig benytt fuktig klut som er
vridd opp i lunkent vann. Gå over med
tørr klut til slutt.

Vask skånsomt med
lunkent vann tilsatt mildt
vaskemiddel uten
slipemiddel. Bruk lite vann
og tørk straks over med
tørr klut.

Bruk ikke for våt klut.
Unngå bruk av stive
børster og skurepulver.
Spesielle flekker fjernes
med mildt
rengjøringsmiddel uten
slipemiddel direkte på
fuktig klut.

BENKEPLATER I
LAMINAT

Som daglig renhold

Unngå bruk av stive
børster og skurepulver
som riper og matter
overflaten. Spesielle
flekker fjernes med
rengjøringsmiddel
direkte på fuktig klut.

Vaskes med alminnelig såpevann
uten slipemidler.
Tørk godt av etter vask.

Benkeplatene skal fra tid
til annen etterbehandles
med møbelolje. Dette
gjøres for å hindre
uttørking samt å holde
platene pene.
Egen veiledning følger
leveranse av heltre plater.

OBS! Bruk ikke
konsentrert såpe eller
vaskemiddel.

Som daglig renhold

Vaskes med lunkent vann tilsatt
vaskemiddel.
Tørk godt av etter vask.

BENKEPLATER I
HELTRE OLJET
Avtørking med klut som ikke loer.
Om nødvendig benyttes
alminnelig såpevann.
OBS! Bruk ikke konsentrert såpe
eller vaskemiddel.

OPPVASKKUMMER I
RUSTFRITT STÅL

Klor må ikke benyttes.

Bruk ikke skurepulver eller
stålull, da dette vil lage
riper i beslaget.

OPPVASKKUMMER I
KOMPOSITTMATERIALE

DØRER OG SKAP
Tilsett rengjøringsmiddel direkte på fuktig klut og gni om nødvendig. Skyll godt etterpå
Som daglig renhold.
Mot gjenstridige flekker brukes fuktig klut tilsatt rensemiddel som for eksempel Jif.
Unngå slipemidler.

SKUFFER OG BAKKER
Avtørking med klut som ikke loer. Om nødvendig benytt fuktig klut som er vridd opp i lunkent vann. Gå
over med tørr klut til slutt.
Avtørking med fuktig klut vridd opp i lunkent vann tilsatt vaskemiddel uten slipemidler.
Skuffer og bakker kan om nødvendig taes ut av skapet for lettere rengjøring.

JUSTERING
Normalt skal det ikke være nødvendig å justere funksjonene på kjøkkenet, da dette skal gjøres ved
montering. Dersom enkelte dører etter en tid skulle trenge justering benytter du en vanlig skrutrekker
(stjerne). Dørene kan justeres ut, inn, sideveis, opp eller ned ved hjelp av justeringsskruer.
Bevegelige deler og glideskinner kan smøres med silikonspray etter behov.

