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motion
Mycket modern möbel med bra förvaring trots sina 
låga linjer. Motion finns i fyra olika bredder 600, 750, 
900 och 1200 mm.
Serien finns i två olika färgutföranden, svart och 
vitlackerad högblank. 

generell skötselanvisning möbler:
Rengör med mjuk trasa, använd inga starka 
rengöringsmedel.

skötselanvisningar tvättställ: 
Mild ej repande rengöringspolish 3-5 ggr/år. 
Vid alldaglig rengöring använd en mjuk fuktig trasa. 
För en riktigt blank yta, vaxa med traditionellt bilvax. 
Undvik syror, kaustiksoda, ammoniak eller klorin.

 

    
Infästningsmått, (mm)

Med spegel  Med spegelskåp
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tvättställ 
Vit gjutmarmor.

tvättställ  600 tvättställ  750 tvättställ 900

B:600 H55: D:430 mm B:750 H:55 D:430 mm B:900 H:55 D:430 mm

20070100 20070101 20070102

tvättställ 1200 tvättställ 1200D

B:1200 H:55 D:430 mm B:1200 H:55 D:430 mm

20070103 20070104

underskåp
Lådorna är utrustade med 
högkvalitativa lådskenor 
med självindrag.
Lådfronten har ett integre-
rat handtag i aluminium 
som är infräst. 
I den övre lådan finns 
småfack för förvaring av 
mindre accessoarer.

underskåp 600 underskåp 750 underskåp 900

B:595 H:430 D:465 mm B:745 H:430 D:465 mm B:895 H:430 D:465 mm

20070110 vit 20070111 vit 20070112 vit

20070115 svart

underskåp 1200

B:1195 H:430 D:465 mm

20070113 vit

högskåp 350
Finns i två olika utföran-
den. Du väljer antingen 
mellan lucka i mörk ek 
eller vitlack. Finns även 
med helkroppsspegel på 
utsida. Spegeln omges av 
en aluminiumram. Skåpet 
har 6 hyllplan för maximal 
förvaring samt ett integre-
rat handtag. Alla luckor är 
utrustande med softclose 
luckdämpning. högskåp, lucka högskåp, spegellucka

B:350 H:1816 D:260 mm B:350 H:1816 D:260 mm

20070132 vit 20070134 vit

20070138 svart
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spegel
Spegeln är utrustad 
med en specialdesignad 
belysning för Motion. 
Belysningen vidhåller bra 
ljus och ger 4x20 W. Vi 
rekommenderar således 
20 W halogenlampa. 
Transformatorn är gömd 
bakom spegeln och skall 
anslutas till 230 V av 
professionell elektriker. 
Klassning IP21. 

spegel 600 spegel 750 spegel 900

B:600 H:600/650 D:35/150 
mm

B:750 H:600/650 D:35/150 
mm

B:900 H:600/650 D:35/150 
mm

20070145 vit 20070146 vit 20070147 vit

20070156 svart

spegel 1200 

B:1200 H:600/650 
D:35/150 mm

20070148 vit

20070548 mörk ek

spegelskåp
Skåpet är utrustad med 
en specialdesignad 
belysning för Motion och 
dessutom med dekorativ 
halogenbelysning under 
skåpet. Övre belysningen 
vidhåller bra ljus och  ger 
4x20W.  Vi rekommende-
rar således 20 W halogen-
lampa till övre belysning 
och 10 W halogenlampa 
till de undre. Skåpets 
gångjärn är dolda och 
UV-limmade på spegelns 
insida för bästa hållbar-
het.  Alla spegeldörrar är 
utrustande med softclose 
luckdämpning.  Skåpet 
är även utrustad med ett 
230 V uttag inne i skåpet.
Transformatorn är gömd 
bakom skåpet och skall 
anslutas till 230V av 
professionell elektriker. 
Klassning IP21.

spegelskåp 600 spegelskåp 750 spegelskåp 900

B:600 H:600/650 
D:150/210 mm

B750 H:600/650 
D:150/210 mm

B:900 H:600/650 
D:150/210 mm

20070164 vit 20070165 vit 20070166 vit

20070169 svart

spegelskåp 1200

B:1200 H:600/650 
D:150/210 mm

20070167 vit
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väggskåp 
Finns i två olika utföran-
den. Du väljer antingen 
mellan lucka i mörk ek 
eller vitlack. Finns även 
med lucka av frostat glas, 
som omges av en alumini-
umram. Skåpet är utrustat 
med softclose luckdämp-
ning.

väggskåp med lucka
väggskåp med lucka i 
frostat glas

B:350 H:350 D:260 mm B:350 H:350 D:260 mm

20070122 vit 20070124 vit

hylla
Avlastningshylla med 
ställbar infästning.

hylla 600 hylla 750 hylla 900

B:600 H:22 D:150 mm B:750 H:22 D:150 mm B:900 H:22 D:150 mm

20070150 vit 20070151 vit 20070152 vit

20070157 svart

hylla 1200

B:1200 H:22 D:150 mm

20070153 vit
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