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möbler  wave

möbel

 
wave
Modern/klassisk möbel med bra förvaring. Serien är 
tilltalande och unik i sin form, t o m handtagen är 
specialdesignade för att passa serien. Wave  finns i två 
olika bredder 900 och 1200mm.
Serien finns i lackerad vit högblank. 

generell skötselanvisning möbler:
Rengör med mjuk trasa, använd inga starka rengörings-
medel.

skötselanvisningar tvättställ: 
Vid alldaglig rengöring använd en mjuk fuktig trasa.
Undvik slipande rengöringsmedel, det skadar glasyren i 
längden. Använd citron- eller vinsyra för att ta bort miss-
färgningar. Kalkfläckar eller avlagringar tas bort med 
vanlig hushållsättika. 
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möbler  wave

tvättställ 
Vit porslin eller gjutmarmor. Genom 
att lägga till en extra glasering - Easy 
clean™, har vi gett porslinet en rad nya 
positiva egenskaper. Den extra glase-
ringen täpper igen porerna i keramiken, 
vilket gör att ytan blir extremt slät och 
förhindrar att vätska, smuts och kalk 
tränger in i porslinet. 

tvättställ  900 tvättställ  1200

B:920 H:85/170 D:400/500 mm B:1220 H:85/170 D:410/530 mm

20070200 porslin 20070201 porslin

20070202 gjutmarmor 20070203 gjutmarmor

underskåp
Hela möbeln är specialdesignad efter 
det unika tvättstället. Både luckorna 
och lådorna är välvda, vilket ställer mkt 
höga krav på tillverkningstekniken.
Lådorna är utrustade med högkvalita-
tiva lådskenor med självindrag, luck-
orna med gångjärn som har inbyggd 
dämpning. Handtagen ingår och är 
specialdesignade att följa radien efter 
underskåpet. I den övre lådan finns 
småfack för förvaring av mindre acces-
soarer.

underskåp 900 underskåp 1200

B:900 H:450 D:390/503 mm B:1200 H:450 D:390/503 mm

20070214 vit 20070215 vit

högskåp
Skåpet har 4 hyllplan och är mycket 
rymligt. Luckorna har gångjärn som 
har inbyggd dämpning. Handtagen 
ingår.

högskåp

B:420 H:1500 D:320 mm

20070232 vit

spegel
Spegeln är inramad och av kraftig 
konstruktion. Kan ställas in horisontellt 
med medföljande ställskruvar.

spegel 900 spegel 1200

B:900 H:600 D:22 mm B:1200 H:600 D:22 mm

20070240 vit 20070241 vit

spegelskåp
Skåpet är utrustat med halogenbelys-
ning, både som funktionell belysning 
i övre rampen samt dekorativ belys-
ning på den undre. Vi rekommenderar 
10W halogenlampor. Skåpet är även 
utrustad med ett 230V uttag. Skåpets 
gångjärn är dolda och UV-limmade på 
spegelns insida för bästa hållbarhet. 
Skåpets lägsta hylla har halva djupet 
och därav kan högre flaskor placeras 
på bottenplanet.  Alla spegeldörrar är 
utrustande med softclose luckdämp-
ning. Transformatorn är gömd bakom 
skåpet och skall anslutas till 230V av 
professionell elektriker. Klassning IP44.

spegelskåp 900 spegelskåp 1200

B:900 H:700 D:132/235 mm B:1200 H:700 D:132/235 mm

20070260 vit 20070261 vit
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möbler  wave

hylla
Avlastningshylla med ställbar infäst-
ning.

hylla 900 hylla 1200

B 900, H 25, D 90/140 mm B 1200, H 25, D 90/140 mm

20070250 vit 20070251 vit

lysramp
Placeras fritt. Transformatorn är gömd 
bakom/inuti rampen och skall anslu-
tas till 230V av professionell elektriker. 
Klassning IP44.

lysramp 900 lysramp 1200

L 900, K 25/85, S 115/180 mm L 1200, K 25/85, S 115/180 mm

20070248 vit 20070249 vit
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