
Storage
HYLLA

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

2 - 3 hyllplan, djup 325 mm och 400 mm

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 820/1195 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 400 mm

VIKT 20 -  40 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Storage
HYLLA

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

3 - 4 hyllplan, djup 325 mm och 400 mm

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 1570/1945 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 325/400 mm

VIKT 40 - 50 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Storage
SKÅP MED DÖRRAR

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

1 - 2 hyllplan, djup 325 mm, 400 mm

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 820 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 400 mm

VIKT 30 - 50 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Storage
SKÅP MED DÖRRAR

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

3 - 4 hyllplan, djup 325 mm, 400 mm

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 1570 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 400 mm

VIKT 60 - 70 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Storage
SKÅP MED DÖRRAR

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

1 hyllplan, djup 600 mm

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 820 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 600 mm

VIKT 28 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Storage
GARDEROBSSKÅP

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

1 hyllplan, klädstång och spegel

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 1945 mm

Bredd: 600 mm

Djup: 400 mm

VIKT 50 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Storage
FRISTÅENDE HURTS

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 529/620/720 mm

Bredd: 430 mm

Djup: 620 mm

VIKT 20 - 25 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Storage
SKÅP MED JALUSI OCH LÅDA

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

1 hyllplan

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 720 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 400 mm

VIKT 25.5 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Storage
SKÅP MED JALUSI

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

1-2 hyllplan

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 820/1195 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 400 mm

VIKT 25-40 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Storage
SKÅP MED JALUSI, FÖR PÅBYGGNAD

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

1 hyllplan

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 750/188 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 400 mm

VIKT 25.0 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Storage
HYLLOR FÖR PÅBYGGNAD

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

1-2 hyllplan, djup 400 mm

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 375 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 400 mm

VIKT 10 - 30 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Storage
HYLLA FÖR PÅBYGGNAD

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

1 hyllplan, djup 325 mm

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 750 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 325 mm

VIKT 18.5 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Storage
HYLLÖVERDEL

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

Djup 400 och 325 mm

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 375 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 400/325 mm

VIKT 12 -15 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Storage
HYLLA, VÄGGHÄNGD

Storage är en klassisk förvaringsserie i trä och laminat. Serien innehåller hyllor och

skåp i olika storlekar som alla kan kombineras.

MODELL Förvaring med hyllor, dörrar och lådor

TILLVAL – Lås

– Förvaringstillbehör

– Tillbehör för arkivering

– Bygelhandtag

DETALJER – Täcklackade detaljer ej inkluderade i Möbelfaktamärkningen.

KONSTRUKTION Stomme med topp samt hyllplan av 22 mm träfiberskiva, sidor,

fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm

träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm

beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt

lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant.

Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva.

Benställning av stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60

mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER Höjd: 375 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 400 mm

VIKT 15.0 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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