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RAKENTEET
Rakenteet ovat E1-puukuitulevyä, eri paksuuksilla, cat. 1 ja cat. 2 viilutettua puuta tai lakattuna matta tai kiitolakkausien väreillä** Näiden 
elementtien sisäpinnat ovat saatavana seuraavilla: melamiinia puuviilutettuna; aina mattapintainen lakkaus sekä tai lakattuna matta tai 
kiiltolakkauksien väreillä**.   Mahdollisuus lisätä elementtien sisälle: lasihyllyt th. 8 mm tai puuhyllyt th. 20 mm
(** saatavana lakattuna kaikilla lakkausten värivaihtoehdoilla)

PUUETUOSAT
Normaaliovet, läppäovet, vetolaatikot ja syvät vetolaatikot ovat E1-puukuitulevyä, joiden paksuus on 15/20 mm, cat. 1 ja cat. 2 viilutettua 
puuta tai lakattuna matta tai kiiltolakkauksien väreillä**.  
Puuetuosat on varustettu ”työnnä ja vedä” aukaisulla tai vetimillä tai etupaneelin aukolla. (** saatavana lakattuna kaikilla lakkausten 
värivaihtoehdoilla)

LASIETUOSAT
Kehys liukuu korkeutta säätävissä liukupaloilla. Lasietuosa on 4 mm paksuista värillistä lasia, joka on maalattu sisäpinnaltaan tai etuosa on 
peiliä / pronssipeiliä. Radat, joilla ovet liukuvat ovat alumiinia. Rataprofiilissa on H.15 korkea suoja (etupinnassa) ja rataprofiilia on saatavana 
mattalakattuna kaikilla lakkauksien väreillä. Slim runko-ovet koostuvat alumiini tai kiillotetusta alumiinikehyksistä ja 4 mm paksuisesta lasista, 
jota saa eri sävyillä: värillinen lasi, valkoinen lasi tai pronssipeili, savuharmaa stopsol, läpinäkyvä ja harmaa läpinäkyvä lasi. Taustalla oleva 
kehys näkyy läpinäkyvän lasin läpi.  Runko ovet joita ovat sarana ja läppäovet voidaan avata työnnä aukaisulla. Slash lasietuosat, ovat 
käytettävissä ainoastaan kaapeissa, slash lasietuosat koostuvat kehyksestä joka on 20 mm paksua harjattua alumiiniprofiilia ja harmaasta 
läpinäkyvästä lasista, ja kehykseen on integroitu vedin.

SÄÄTÖ
Tasojen ja kaappien tasoittamiseen säätö tapahtuu helposti tasoitusjaloilla H. 30, jotka on sijoitettu pohjalevyyn ja 
säätö tapahtuu kuusiokoloavaimella. Tällainen säätö on mahdollista vain malleissa, joissa se on ilmoitettu

AVOIMET SEINÄYKSIKÖT
Avoimet seinäyksiköt on valmistettu E1-puukuitulevystä, joiden paksuus on 15 mm, cat. 1 ja cat. 2 viilutettua puuta tai lakattuna matta tai 
kiiltolakkauksien väreillä**.  Avoimet seinäyksiköt on aina kiinnitettävä seinään ja avoimia seinäyksiköitä on saatavana eri kokoisina: 640 - 960 
- 1280 - 1600 - 1920 x 240/320, syvyysmitalla 362 mm. (** saatavana lakattuna kaikilla lakkausten värivaihtoehdoilla)

RIIPPUVAT AVOIMET METALLIELEMENTIT
Riippuvat avoimet metallielementit valmistetaan lakatusta mattamaalatusta metallista. Taustalevy on 12 mm paksuista E1-puukuitulevyä, 
taustalevy on mattalakattu samalla värillä kuin rakenne. Riippuvat avoimet metallielementit aina kiinnitettävä seinään. Riippuvia avoimia 
metallielementtejä on saatavana kahta kokoa: 320 - 640 x 320, syvyysmitalla 385 mm. Saatavana myös kirjahylly h. 1280 mm P. |D. 320 mm 
samasta materiaalista.

Suspended open metal elements are made of lacquered matt painted metal. The back is made of E1 wood particleboard panels with a 
thickness of 12 mm, matt lacquered in the same colour as the structure. They are always fi xed to the wall and are available in two sizes: 320 - 
640 x 320 with a depth of 385 mm. Available also the bookcase h. 1280 mm d. 320 mm in the same material.

Slash Slim Slide

4



PUISET CUBE - MUOTOISET ELEMENTIT
Rakenteet on valmistettu E1-puukuitulevystä, joiden paksuus on 20 mm, cat. 1 ja cat. 2 viilutettua puuta tai lakattuna matta tai 
kiiltolakkauksien väreillä** 
Elementit ovat aina avoimia elementtejä, jotka on liitetty 45 ° kulmassa, 362 mm syvyisiin hyllyihin.
Näihin elementteihin voidaan lisätä puuhyllyt th. 20 mm tai lasihyllyt th.8 mm läpinäkyvää lasia. 
(** saatavana lakattuna kaikilla lakkausten värivaihtoehdoilla)

SEINÄHYLLY JÄRJESTELMÄT
Rakenteet on valmistettu E1-puukuitulevystä, taustalevy paksuus on 25 mm ja hyllyjen ja väliseinien paksuus 15 mm, cat. 1 ja cat. 2 viilutettua 
puuta tai lakattuna matta tai kiiltolakkauksien väreillä**. 
Seinähyllyissä on ripustussysteemi, joka mahdollistaa kiinnityksen seinään ja seinähyllyt voidaan asettaa eri korkeuksille.
Seinähyllyt voidaan yhdistää yhdessä vaaka- tai pystysuorassa asennossa erilaisten modulaaristen vaihtoehtojen luomiseksi.
Huom.: asettamalla pystysuorat ja vaakasuorat moduulit lähelle toisiaan, erilaisten puulajin ero saattaa näkyä.

AVAAMINEN - JA SULKEMINEN JÄRJESTELMÄT
Neljä avausjärjestelmää ovat: saranaovi - läppäovi - vetolaatikot / syvät vetolaatikot - liukuovi.
Ovet ja vetolaatikot avautuvat (työntö - klikkauksella). Ovet joissa on vetimet, on normaaliovien saranat varustettu pehmeällä sulkemisella 
(soft closure - pehmeä sulkeminen). Läppäovet jotka avautumat alaspäin avautuvat (työntö - klikkauksella). Vakiovarusteiset vetolaatikot 
avautuvat (työntö - klikkauksella) ja vetolaatikot on varustettu synkronoiduilla liukukiskoilla, jotka helpottavat vetolaatikoiden avaamista.
Slash lasiovien saranoissa ei ole pehmeä sulkeminen järjestelmää.
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HARTSIPINNAT
Hartsin vaikutus lakalla saadaan käyttämällä alhaisia kuivajäänteitä ja myrkyttömiä maaleja vesipohjaisen maalausjakson aikana. Hartsivaikutuspinta 
levitetään manuaalisesti suihkulla ja lastalla käyttämällä kolmiulotteista betonivaikutusta. Metallilakka viimeistellään käsin ruiskuttamalla ja hiomalla, 
jotta saadaan harjattu metallinvaikutus.
Koska hartsipinta tehdään manuaalisesti, voi hartsipinnassa olla epätasaisia alueita, mutta se vain lisää sen arvoa ja arvostusta, 
koska ne ovat käsityönä valmistettuja tuotteita. Käytä vettä ja puhdistusainetta (50:50) kun puhdistat hartsipinnan.

MAALIT                                                                                                                                                                     
Käytetyt maalit ovat myrkyttömiä ja niissä on pienet jäännökset. Puupinnoille ja lakkojen pinnoille käytetään vesiohenteisia maaleja. Lakkauksissa 
kiiltävillä pinnoilla käytetään liuotinmaaleja. Puupinta avoimilla huokosilla syntyy harjausprosessista. Vesiohenteiset maalit tunnistetaan, 
eurooppalaisesta LIFE-tuotemerkistä, koska ne mahdollistavat liuottimien ilmakehän päästöjen vähentämisen ja niille on tunnusomaista tuoksun puute, 
joka takaa käyttäjän ja loppukäyttäjän terveyden.

TOLERANSSIT 
Puun viimeistelyosat saattavat vaihtaa väriä auringonvalon ja kosteuden sekä ajankulumisen vuoksi. Tietty korvaus johtuu tuotteiden lakattujen 
pinnoitteiden vaihtelusta. Jos kyseessä on myöhempi tilaus, ei ole mahdollista taata täydellistä värivalikoimaa alkuperäisen kokoonpanon kanssa.
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TASOT: COVER, DESIGN, FASHION, FIAMMA, GLASS, ONDA, SLIDE, SLIM, SLIM UP
Ulkoiset rakenteet ovat th. 20 mm paksua paneelia, sisäosat ovat th. 40 mm paksua paneelia. Tasot on varustettu puukansilevyllä th. 15 
mm tai lasikansilevyllä. 8 mm ja Slim up tasoon on saatavana myös metallikansilevyllä th. 3 tai Laminam® th. 5,5 kansilevyllä.
Etupaneelit ovat th. 20 mm paksuja, Design tasossa th. on 22 mm paksu etupaneeli lämpömuovatulla valkoisella pinnalla. Fiamma ja Onda 
malleissa ovet ovat saatavana vain lakattuna matta tai kiiltolakkauksien väreillä**, ja ovissa on koristeellisia kaiverruksia. Slim up tasoa ja 
tason ovet ovat saatavana myös UP viimeisteltynä ja Slim up tason ovet varustettu Gola |Groove ja XL vetimillä.
Tasot toimitetaan standardilasihyllyillä th. 8 mm; pyynnöstä on mahdollista vaihtaa puuhyllyt th. 20 mm lasihyllyjen paikalle.
Saatavana on kolme erilaista jalustaa: Lama, Quadro, Vip tai jalat. (** saatavana lakattuna kaikilla lakkausten värivaihtoehdoilla).

KAAPIT: COVER, CUBE 2, CUBE 4, DAY, FIAMMA, NIGHT, ONDA, ZEN, SLIM UP
Ulkoiset rakenteet ovat th. 20 mm paksua paneelia, sisäosat ovat th. 40 mm paksua paneelia. Kaapit on varustettu puukansilevyllä th. 15 
mm tai lasikansilevyllä. 8 mm. Slim up kaappiin on saatavana myös metallikansilevyllä th. 3 tai Laminam® th. 5,5 kansilevyllä.
Etupaneelit ovat th. 20 mm paksuja. Fiamma ja Onda malleissa ovet ovat saatavana vain lakattuna matta tai kiiltolakkauksien väreillä**, ja 
ovissa on koristeellisia kaiverruksia. Slim up kaappia ja kaapin ovia on saatavana myös UP viimeisteltynä ja Slim up kaapin ovet varustettu 
Gola |Groove ja XL vetimillä
Yksiköt, joissa on täyskorkeusovet, toimitetaan standardilasihyllyillä th. 8 mm; erillisillä ovilla varustetut yksiköt toimitetaan puisella 
keskihylyllä th. 20 mm, joka on lasihyllyjen th. 8 mm välissä. Pyynnöstä on mahdollista vaihtaa puuhyllyt th. 20 mm lasihyllyjen paikalle. 
Vain lama jalusta on käytettävissä, tai vaihtoehtoisesti jalat. (** saatavana lakattuna kaikilla lakkausten värivaihtoehdoilla).

MALLI: CODE
Ulkoinen rakenne ja avoimet elementit on valmistettu th. 15 mm paksuista paneelista. Rakenteellisten elementtien ovet tai vetolaatikot on 
tehty th. 20 mm paksuisesta paneelista, kun taas etupaneelit ovat th. 15 mm paksuja. Etuosat ovat varustettu vain ”paina ja vedä” 
avaamisella.
Sisäelementtien viimeistelyt on oltava vastaavia kuin etuosan viimeistely on.
Malleissa on modulaarisia tasoja ja kaappeja P. | D. 480 ja varastokirjahylly moduuli P. | D. 352.
Tähän malliin on olemassa kahden tyyppisiä jalustoja: Code tai Lama.
Kiinteä taustapaneeli on saatavana tasoihin ja kaappeihin, jotka asetetaan huoneen keskelle
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MALLI: CONCRETE
Ulkoinen rakenne on valistettu th. 20 mm paksuisesta paneelista. Yksikönsisäosan puuhyllyt ja väliseinät on valmistettu 20 mm paksuisesta 
paneelista.
Etuosa, monipuolisen muotoiset th. 35 mm paksut ovet, ovet on varustettu ainoastaan vain työntö ja vedä aukaisulla. Sisäpuolen 
mattalakkauksen värisävy pitää olla sama kuin ulkoisen rakenteen värisävy on, rakennetta on saatavana mattalakattuna kaikilla lakkausten 
värivaihtoehdoilla ja hartsien värivaihtoehdoilla. Saatavana vain Lama jalustalla. 

MALLI: FRAME
Ulkopuolinen rakenne, suurilla sivupaneeleilla, kansipaneelilla -, pohjapaneelilla- ja taustapaneelilla on valmistettu th. 40 mm paksuisesta 
paneelista, rakennetta on saatavana viimeisteltynä kaikilla puumateriaaleilla cat. 1 ja cat. 2 viilutettua puuta tai lakattuna matta tai 
kiiltolakkauksien väreillä**, ei hartsipinnoilla viimeisteltynä.
Etulevyt ja pienet sivupaneelit th. 20 mm on saatavana viimeisteltynä kaikilla viimeistelyillä ja hartsipinnoilla viimeisteltynä. Etuosat ovat 
varustettu vain ”paina ja vedä” avaamisella.
Sisärakenne th. 20 mm ja välisinä th. 40 mm viimeistelyt on oltava samoja viimeistelyjä kuin etuosan ja pienen sivupaneelin viimeistelyt ovat.
Saatavana vain Frame metallijaloilla. (** saatavana lakattuna kaikilla lakkausten värivaihtoehdoilla).

MALLI: SLASH
Ulkoinen rakenne sivu-, tausta- ja puinen kansipaneeli ovat 30 mm paneelia, jossa reunat ovat 30 ° kulmassa. Marmorikansilevy th. 20 mm, 
jossa reunat ovat 30 ° kulmassa, kansilevyä on saatavana kahdessa väreissä tumma emperador ja carrara gioia. Ovet ovat 20 mm paneelia, 
jossa yläreunassa on sisäänpäin - 30 ° kulmassa viiste. Näiden reunojen väliin jäävä ura kädensija-aukon viimeistely on sama kuin ulkoisen 
rakenteen. Puukansilevyn paksuus on 30 mm ja marmorikansilevyn paksuus on 20 mm. Etuosassa olevat lasiovet, saatavana vain kaapeille, 
lasiovet koostuvat 20 mm paksuista alumiinikehyksistä, kehykset ovat kiillotettua alumiinia, ja niihin on integroitu vetimet, kehyksissä on 
lasipaneeli harmaata läpinäkyvää lasia. Ovissa on vaimennettu (pehmeä) avaaminen / sulkeminen järjestelmä.      
Taso ja kaapit on varustettu lasihyllyillä th. 8 mm, ja lisävarusteena on saatava LED-valaistus tason tai kaapin sisään.
Sisärakennetta on saatavana eri paksuuksilla 20 - 25 - 40 mm.
Saatavana jalustaksi on vain Slash pleksilasijalustat ja jalustoihin on saatavana valinnainen LED-valo kosketuskytkimellä.

MALLI: STRIPE                                                                                                                                                              
Ulkoinen rakenne on valistettu th. 20 mm paksuisesta paneelista. Ovet toimitetaan levyinä, joiden mitat ja paksuus ovat 15- 25- 30 mm. 
Vaimennettu avaus- / sulkemisjärjestelmä on aina viimeisen oven paneelissa. Mahdollisuus hallita eri värejä jokaisessa ovien paneelissa, ja 
luoda omanlainen värisävyjen sekoitus, jossa lakkasävyt ja puusävyt voivat olla eri jokaisessa ovien paneelissa. Lasihyllyt th. 8 mm 
toimitetaan kunkin yksikön sisällä.  Saatavana vain Lama jalustalla. Kiinnitä Stripe kaappi aina seinään, jotta estetään kaapin kaatuminen.

ovi           ovi            ovi            ovi
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