MATERIALSPECIFIKATION

Lantkök

STOMMAR
1. Skåpsidor levereras med 18 mm vit melaminbelagd spånskiva. Botten och tak med 18 mm
vit melaminbelagd spånskiva. Samtliga skåpsidor är, genom 5 mm hål på insidorna,
förberedda för montering av hyllor, lådor m.m. enligt svensk standard. Hyllor i skåp är
flyttbara i höjdled i intervaller på 32 mm. Framkanter är försedda med 0,8 mm ABS list.
Skåpen är tillverkade i undermått i bredd om 1 mm (+ - 1 mm).
2. Ryggar: 3,2 mm vit lackad board i samtliga skåp.
3. Fästregel: samtliga skåp massiv gran 40x20.
4. Framkantsregel och mellanliggare bänkskåp: melaminbelagd spånskiva 18x100.
5. Hylla till bänk-, vägg- och högskåp: 16 mm vit melaminbelagd spånskiva. Framkanten är
försedd med vit melaminlist. Hyllor monteras med metalltapp och hyllsäkring i transparent
nylon.
6. Låda: Tandembox Intivo. Fullutdragslåda med Blumotion dämpning och Blumatic
självstängning. Bärförmåga 30 kg. Dold montering. Montering av frontbeslag utan verktyg.
Justering i sid- och höjdled. Lådsidor av vitlackerad stålplåt. Botten av vit melaminbelagd
spånskiva 16 mm. Utdrag/Grytvagn med förhöjningssidor boxcap av vitlackerad stålplåt lika
lådsidor. Som tillval finns massiv bok.
7. Klädstänger: Grå epoxylackerade ovala metallrör, flyttbara i höjdled. Hållare av plast.
8. Städskåpsinredning: Låsbart utrymme av styrenplast och flyttbara backar av styrenplast.
Vertikalt placerad ram med krokar och slanghållare av grå epoxylackerad metallkonstruktion
med strykbrädeshållare.
9. Förbindningsskruv av metall ingår i skåpleveransen, typ gipsskruv.
10. Gångjärn: Dolt helmetallgångjärn i snäppmodell med inbyggd stängningsfunktion och
dämpning, justerbar i höjd-, sid- och djupled. Öppningsvinkel 95°.
11. Emballage: Engångsemballage ingår.
Luckor och lådfronter är monterade men är ej borrade för handtag.
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TILLBEHÖR
Se även information om färg under LUCKOR avseende detaljer och tillbehör
12. Sparksocklar: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Höjd 148 mm, kantlistade kortsidor.
Levereras lösa.
Finns även som utanpåliggande variant i mdf. Sockel kan förses med transparent u-profil
som fuktskydd.
13. Takanslutning: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Takanslutningens höjd anpassas till
varierande våningshöjder. Listad 3 kanter.
14. Passbitar: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Listad 3 kanter.
15. Kakellist: foliebelagd spånskiva. Höjd 55 resp. 105 mm. Fals 10 x 10 mm.
16. Ljusrampslist: Profilerad, vitmålad mantlad folie på 16 mm MDF-board. Höjd 60 mm.
17. Krönlist: Målad krönlist av mantlad MDF-board.
18. Baldakiner: Målad baldakin av 18 mm melaminbelagd spånskiva vit alt. i MDF. Urtag för
belysning mot tillägg.

LUCKOR
Vid målning av luckor och detaljer samt tillbehör används vattenbaserad färg.
Lucka Sjö:
MDF 19mm slät med bruten kant.
Lucka Näs:
Melaminbelagd spånplatta 19 mm med hetluftapplicerad kantlist i ABS.
Lucka Bris:
MDF 19mm ramfräst lucka med spegel. Ram har bruten ytter-och innerprofil.
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över
tid.
Lucka Äng:
MDF 19 mm ramfräst lucka med spegel. Bruten ytterkant och profilfräst innerkant.
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över
tid.

Knoppar/Handtag: Dragknoppar eller handtag ingår ej som standard till luckor och lådor.
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