UNIT HIGH

Ibland vill man förvara på höjden, därför utvecklades Unit High, ett komplement till den
lägre versionen Unit.
Denna förvaringslösning finns med 4 eller 6 inkast för 19-literskärl.
Välj till utdragbar låda med hel eller ventilerad front, komplettera med ett matavfallskärl
och få en komplett källsorteringsmöbel på minimal yta!
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Specifikationer

Färg

Material: 16 mm spånskiva i standard vit laminat. alt. ekfanér, björkfanér eller vitpigmenterad askfanér.

Laminat

Tillgänglig som lackad i valfri NCS-kulör
Avfallsvolym: Ventilerad låda, kompostkärl på 16 l. Låda med hel front, kärl på 19 l, alternativt två 10 l eller 16 l kompostkärl. Hel dörr, kärl 19 l
Kärlstorlek: 10 l upp till 19 l
Inkasthålets storlek: 276 x 140 mm
Handtagsstandard: Dörr saknar handtag, push-open på lådor
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Vit laminat
Matchande ABS-kantlister
Standard

Högtryckslaminat
Matchande ABS-kantlister

Ställfötter som standard
Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast, plåtskylt samt klisterdekal enligt nordiska standarden
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Askfanér
vitpigmenterad
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1022

Fanér 0,8 mm
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Björkfanér
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Ekfanér

W7201
4 inkast
För 4 x 19 liters kärl
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W7204		
		
		
		
W7205		

W7240
Gummimatta

W7202
6 inkast
För 6 x 19 liters kärl

NCS S 0500-N
Standard

Ventilerad låda med push-openbeslag för 16 liters kompostkärl
Låda med hel front med push-open beslag
Alt. 1 x 19 liter
Alt. 2 x 10 liter
Alt. 16 liter för kompost
Hel dörr med push-openbeslag

W7270
Skoning ovanför dörr (ingår alltid till lackat)
Rostfritt

Utskuren dekal i vinylplast

Vit text och linjer
Standard för mörk
bakgrund
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Våtlack

Svart text och linjer
Standard för ljus
bakgrund

För mer information, se produktblad Tillbehör

Dekal enligt nordisk standard

Valfri NCS-kulör

Startkostnad tillkommer för lackering i valfri NCS-kulör, för NCS S 0500-N – ingen startkostnad.
Rörlig kostnad för lackering av enskilda delar i valfri NCS-kulör.
Art. W0001 - Startkostnad/kulör
Art. W0002 - Lacktillägg/lackad modul

