Multi-Living® produktbeskrivelse
Fronter:
Melamin
Fakta
Folie
Fakta
Malede
Fakta
Laminat
Fakta
Massiv
Fakta
Alu
Fakta

Front 14, 17, 18, 19 og 21 – 19mm - melamin på spånplade kerne med enten
0,8mm eller 2,0mm ABS kant.
Melamin er robust overfalde nem og rengøre samt farvekonstant.
Front 08, 09, 31, 34 og 49 – 18mm - folie på MDF kerne med matchende og
retkantet bagside og radius/profil på frontsiden.
Folie giver enkelt og flot helhed pga. ”glidende” overgang mellem front og
kant.
Front 04, 06, 93 og 95 – 18 og 22mm - PU-lakerede MDF kerne med kanter i
samme som front og radius på frontsiden.
PU-lak er kendetegnet ved ”hård” overflade og høj farveægthed
Front 46, 47 og 90 og 91 – 18/20/22mm højtrykslaminat på spånkerne med
enten kanter som front eller lakerede massivtrælister.
Laminat er den absolut stærkeste overflade, og kombineret med massive
trækanter gør det fronten ekstrem hold
Front 44 – 20 mm x 80mm ramme og 5,7mm finér fyldning
Front 55 og 56 – 20mm massivtræ
Front 92 – 22mm finéret grebsfri massivkant
Ask, Eg og Valnød massivtræ med flot årestruktur
Front 99 – 20mm alu-ramme med special hængsler
Vitrinelåge passende til Front 09, 14, 17, 18, 19, 21, 48, 49, 51, 58, 62, 63,
76, 93 og 95 med satineret glas

Korpus:
Hvid

Spånplade 16mm belagt med 100 grams hvid melamin på begge sider.
Forkanter forseglet med 1,0 mm miljøvenlig ABS-kant.

Indretningsdele/hængsler:
Hængsler*

110 gr. tredimensionelt justerbare cliphængsler m/indbygget dæmpning.

Skuffer*

Stålskuffer i “silver” farve med 12mm antracit-grå bund og bagstykke.

Gryderiste*

Gryderiste i “silver” farve, udført i kraftig stål kvalitet.

Hjørnekarruseller*

Hjørnekarruseller i “silver” farve, udført i kraftig stål kvalitet.

Bakker*

Bakker i “silver” farve med 12 mm antracit-grå bund, for- og bagstykke.
* 10 års funktionsgaranti
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