DANSK DESIGN
DANSK EJET
DANSK PRODUKTION

VELKOMMEN til Modulia

DESIGN OG BEREGN

dit eget køkken på modulia.dk

– et katalog smækfyldt med lækker inspiration og nyttig information

Drømmeprojektet er blot et par klik væk
I kataloget ﬁnder du masser af inspiration til indretning af køkken, bad, bryggers, garderobe og
skydedøre.

Design køkkenet

Du har helt sikkert tanker om, hvilket look dit nye
køkken, bad mv. skal have. Du har helt sikkert
også tænkt over, hvordan indretningen skal være
– ø-løsning, u-køkken, garderobeskabe med skydedøre eller noget helt andet.

Gå ind på Modulia.dk og design dit eget køkken i vores tegneprogram.

Derefter kommer hele den spændende fase med
indretningen. Et hav af muligheder vælter nu frem.
Og for at gøre det nemt for dig, har vi udformet
dette katalog, så du hele vejen igennem kataloget
får nyttig viden om dine valgmuligheder.

Modulia er

NEMT

HURTIGT

BILLIGT

3 enkle trin
Modulia er

1. Opmåling

•
•
•
•

• Vigtigt at måle korrekt op.
• Spørg din lokale forhandler, hvis du er i tvivl.

•
•
•
•
•

Samlede eller usamlede skabe – du vælger selv.
Vælger du usamlede skabe, skal du selv samle
skabe og skuﬀer og montere låger og fronter.
Du kan også vælge at få skabene leveret færdigsamlede – mod en beskeden merpris. Skabene kan
enten afhentes hos din forhandler eller blive leveret på din adresse.

•
•

Dansk ejet
Dansk design og danske produkter
Dansk produktion i Aulum
Modulia har næsten 50 års erfaring med produktion
af køkken, bad, garderobe og skydelåger
God kvalitet
Mulighed for specialtilpassede løsninger
Bredt sortiment til køkken, bryggers, bad, garderobe
og skydelåger
Korte leveringstider
Levering af samlede og usamlede elementer
hjemme hos dig
Bordplader leveret sammen med elementer
30 års garanti på skabe, skuﬀer, låger og hængsler

NEMT

2

HURTIGT

2. Design
• Designprogrammet guider dig nemt og hurtigt
igennem designprocessen.
• Besøg din lokale forhandler.
De hjælper gerne med at designe dit nye køkken.

3. Levering
• Få hele køkkenet leveret til hjemmeadressen
eller afhent hos din forhandler.

Modulia.dk

BILLIGT
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URBAN hvid grebsfri

Skal lågen være med eller uden greb?
Er du til lige linier og rene ﬂader skal
du vælge en grebsfri låge.

MIAMI sort eg

Formia grebet er et topmoderne greb,
der former sig som en bølge langs
kanten af fronten. Helt unikt,
Formiagrebet monteres på øverste
kant af fronten og skrues direkte
på fronten fra bagsiden.

Urban er det elegante valg.
Modellen ﬁndes som hvid malet,
hvid højglans eller gråtonet ask.
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RIGA natur eg

Samme opstilling men med en
anden type låge. Lågevalget gør
den helt store forskel i dit køkken.
Her vist med Riga natur eg og Pisa
hvid højglans.

DESIGN hvid eg

Ikke kun til bordplader er laminat et ganske
fortrinligt materiale, men også til låger er
laminat det absolut mest slidstærke materiale.

Bundskabe ﬁndes i højderne 25,6 cm, 32 cm,
35,2 cm og 44,8 cm og anvendes enten som
her eller under køleskabe og opvaskemaskiner.

Underskabe ﬁndes i mange forskellige
varianter, i højde 70,4 cm og dybde 58 cm,
bredderne varierer efter typen mellem 30
cm og 100 cm. Du kan vælge mellem opbevaringsskabe med udtræksbakker, skuﬀer,
kurve og riste, hyldeskabe, vaskeskabe,
komfurskabe og hjørneskabe.
Alle skabene kan indrettes med et væld
af forskellige indretningsdele.
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ROMA hvid / CLASSIC lamel hvid eg

Designskabe ﬁndes i højde 124,8 cm
og bredde 40, 50 og 60 cm.
Skabet anvendes ofte som indbygningsskab
til integreret køl eller ovnelement.
Designskabet fås også med 4 hylder eller
udtræksbakker.

8

ALFA hvid

Classic lamel hvid eg er en front i massivt
træ i proﬁlerede stænger. En elegant og
eksklusiv løsning til dine fronter.
Den er ﬂot at kombinere med – som her
– en Roma hvid låge eller med andre af
lågerne i vores sortiment.

Hjørneskabet kan være en udsøgt fornøjelse eller
håbløst uoverskueligt og umuligt at indrette fornuftigt.
Men heldigvis ﬁndes der mange gode og funktionelle
indretningssystemer – karruseller og udtrækssystemer
– til det rummelige hjørneskab.
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COPENHAGEN hvid

Copenhagen er til dig, som ønsker et tidløst
køkken. Copenhagen ﬁndes i hvid og hvid
højglans, og du har mulighed for at vælge
gribelisterne i børstet, hvid- eller sortlakeret stål.
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RIGA hvid/sort eg

Højskabe er supergode til opbevaring og kan indrettes
med mange forskellige former for hylder, bakker og
udtræk.

Brug integrerede låger så dine hårde hvidevarer og
alle elementer i dit køkken fremstår med ensartede
fronter. I Modulia sortimentet ﬁnder du et udvalg
af elementer, der er designet, så de passer i mål
til standard hårde hvidevarer.
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ROMA color aqua blå

ALSACE hvid/grå

Alle malede låger fra Modulia gennemgår en helt
unik proces i vores eget lakanlæg.
Fronterne males ﬂere gange i henhold til høje kvalitetskrav.
De har en ﬂot ﬁnish, er glatte og fuldstændig ensartede.

Du kan skabe det ﬂotteste landstilkøkken
eller romantiske køkken med Alsace lågen.
Skuﬀefronterne i forskellige størrelser
giver dette unikke look.

Modulia har 9 standard farver i sortimentet.

Lys creme
S0502-Y50R
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Lys sand
S2005-Y50R

Sand
S5005-Y20R

Aqua blå
S2010-B10G

Sten grå
S4005-B50G

Grå
S3000-N

Brændt grå
S5502-Y

Mørk grå
S7000

Sort
S9500
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ROMA hvid – køkken / MODUL zero – skydelåger

Soklerne leveres i færdige sæt med forsokkel,
bagsokkel og mellemstykker.
Forsoklen kan vælges i forskellige materialer og farver.
Der kan også monteres sokkelskuﬀer i soklerne.
Disse ﬁndes i forskellige bredder og i samme materialer
og farver som forsoklerne.
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PORTO HVID

Porto fronterne er elegant designet med en tynd ramme rundt om
hver enkelt front, der skaber en illusion om 50’ernes og 60’ernes
håndbyggede køkkener med rammer rundt om alle skuﬀer og låger.
Kombineret med TouchMotion er det en let og praktisk løsning uden
greb, hvor du åbner og lukker skuﬀer og skabe med et let tryk.
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Bordplader

Låger

Skydedøre

Udtræk

Laminat

Skydedøre

Indretning

Sortiment

Lågetyper

Inspiration

Vaske
Farver
Bad
Garderobe

Design

Inspiration

Indretningsdele

Skuffer
Køkken

Skabstyper

ALT OM

Laminat

ROMA hvid

Højglans
Greb
Sortiment

Tilbehør

Køkken

Slip fantasien løs og sammensæt vores skabe til dit behov.
Her er der brugt top- og bundskabe mellem højskabene til at skabe
en elegant åben løsning til overtøj.
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COUNTRY color mørk grå

Farver kan anvendes i alle boligens rum. I dette bryggers er
der anvendt en mørk grå Country låge. Flere af lågevarianterne i Modulias sortiment kan males i alle standardfarverne.
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MADRID grå eg

Bordpladen er med til at sætte prikken over i’et,
og de ﬁndes i mange forskellige materialer og design.
Et godt råd vil være, at vælge en bordplade i et materiale,
der passer til den måde, som du anvender rummet på.
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ROMA hvid / ROMA color lys sand

Topskabe, højskabe og skuﬀer danner her en funktionel
garderobeløsning bygget op med forskellige skuﬀe- og
skabsvarianter.

ROMA hvid

For at kunne imødekomme forskellige ønsker og behov,
når der skal indrettes skabe til opbevaring, har Modulia designet
garderobeskabe i ﬂere forskellige bredder, som kan
indrettes med hylder, udtræksbakker, bøjlestænger mv.
Afslut med en indramning af gavlplader, der giver et eksklusivt look.

Entre/bryggers/garderobe
I dag indrettes mange boliger med kun én indgangsdør, hvor der er
adgang til både entré, brygges og garderobe = husets transithal. Det
stiller krav til indretningen men giver også masser af gode muligheder
for at indrette, så man byder velkommen i en spændende indretning.
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ALFA hvid

ROMA color / RIGA natur eg

Skuﬀer er nemme at anvende funktionelt og med overblik
over indholdet. Der ﬁndes to forskellige skuﬀetyper, der kan
indrettes med mange forskellige indretningsdele.

I denne reolvæg er anvendt standard overskabe,
der er malet i aqua blå fra standard colorprogrammet.
Overskabene er ’pakket ind’ i afdækninger i Riga natur eg. De
åbne reoler ﬁndes i ﬂere forskellige højder. Her er de vist
i højde 32 cm og trukket 5 cm ud fra bagvæggen.
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ÅBNE REOLER

Køkkenelementer kan
sagtens anvendes til anden indretning end
køkkenet. Denne reolløsning er kreeret af
tomme topskabe i forskellige mål.
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URBAN hvid højglans

Elementer til bad, uanset om det er underskabe,
designskabe eller højskabe ﬁndes i to dybder,
hhv. 45 cm og 32 cm. Overskabe fås i dybde 20 cm.
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ALSACE grå

COPENHAGEN

Minimalistisk badmiljø med Copenhagen fronter.
Copenhagen ﬁndes i både mat hvid og hvid højglans med
gribelister i sort, hvid eller børstet stål.

Greb ﬁndes i et hav af udgaver og varianter. Har du kastet din
kærlighed på et bestemt greb, behøver du ikke tænke på, om det
ﬁndes i et mål, der passer til dine skuﬀer og skabe. Afhængig af
dit valg ﬁndes der ﬂere muligheder på mange af grebstyperne.
Se alle mulighederne på side 38.
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PORTO hvid

Helstøbte vaskeplader til badskabene ﬁndes i ﬂere forskellige varianter. Sortimentet består af vaskeplader i forskellige
mål, forskellige materialer og farver samt forskellige former.
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MIAMI sort eg

Skuﬀeskabene til bad ﬁndes i forskellige varianter.
Der ﬁndes også en skuﬀe med udskæring til rørføringen
ved vasken.
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RIGA eg natur

MODUL ONE hvid højglans / sort glas

Der ﬁndes et væld af spejle og lamper til badet, så det kan
blive ret uoverskueligt at foretage et valg. Vi har derfor
udvalgt et sortiment i både lamper og spejle, som dækker
det, der efterspørges.

Alle låger – både Modul One og Modul Zero – leveres på mål.
Begge lågeserier leveres i maxhøjde 2,75m
og vi tilskærer i den ønskede højde.
Modul Zero har en max bredde på 102 cm.
Modul One har en max bredde på 150 cm.
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INDRETNINGSDELE og TILBEHØR

MODUL ONE hvid glas og spejl

Modul One er den stilrene løsning, hvor alle døre er monteret i en alu-ramme og med mulighed for at montere pyntesprosser eller asymmetrisk delt fyldning. Pyntesprosserne
leveres dog løse, så de kan monteres efter ønske.

Modulia tilbyder et lækkert og varieret udvalg i tilbehør
til skydedørsindretningerne. Udtræksbakker ﬁndes som
alubakker med dæmpere og metalbakker, begge i høj og
lav udgave. Desuden ﬁndes en række udtræk i tråd, som
leveres med fuldt udtræk.
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INDRETNINGSDELE og TILBEHØR

Indretningerne er udført i 16 mm melaminbelagt spånplade.
Modulerne ﬁndes i 40, 60 og 80 cm bredde og er med bagklædning
og 1 fast hylde. Top- og bundplade til sammenbygning
mellem modulerne er på modulmål, der matcher indvendig bredde
i modulerne. Det betyder, at alt tilbehør kan monteres efter ønske.
Mellem modulerne benyttes faste hylder. Skulle du ende med et
“skævt” mål tilpasser Modulia ﬂexhylden til restmålet, dog max 98 cm.
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MODUL ZERO sort eg

Modulia gør det nemt for dig at indrette med skydedøre.
Besøg din lokale forhandler og få tegnet din nye skydedørsløsning.
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LÅGESORTIMENT
▼ Kan leveres med integreret greb

■ Kan leveres i ﬂere glastyper

99 Alfa hvid ■
16 mm spånplade med slagfast hvid
melaminbelægning. Solid 0,8 mm ABS kant.
Matteret glas i vitrinelåger.

729 Barcelona ask ■
16 mm spånplade belagt med melamin med
askestruktur. Lodret åretegning på alle fronter
samt frisider. 0,8 mm ABS kant med
askestruktur. Matteret glas i vitrinelåger.

732 Madrid grå eg ■
16 mm spånplade belagt med melamin med
grå egestruktur. Lodret åretegning på alle
fronter samt frisider. 0,8 mm ABS kant med
grå egestruktur. Matteret glas i vitrinelåger.

755 Copenhagen hvid
19 mm MDF-plade med mat hvid folie.
Melamin bagside. Bagplade i 1,5 mm
børstet, hvid- eller sortlakeret stål.
Matteret glas i vitrine.

756 Copenhagen hvid højglans
19 mm MDF-plade med hvid højglans folie.
Melamin bagside. Bagplade i 1,5 mm
børstet, hvid- eller sortlakeret stål.
Matteret glas i vitrine.

95 Design hvid ▼
19 mm spånplade med mat hvid højtrykslaminat. Solid 0,8 mm hvid ABS kant.
Kombineres med Alu vitrine (15)

752 Miami sort eg ■
16 mm spånplade belagt med melamin med
sort egestruktur. Vandret åretegning på
fronter – lodret åretegning på frisider. 0,8 mm
ABS kant med sort egestruktur. Matteret glas
i vitrinelåger.

85 Riga hvid ▼ ■
19 mm spånplade med slagfast melaminbelægning med synkron struktur, der følger
årerne. Solid 0,8 mm ABS kant. Matteret glas
i vitrine.

86 Riga sort eg ▼ ■
19 mm spånplade med slagfast melaminbelægning med synkron struktur, der følger
årerne. Solid 0,8 mm ABS kant. Matteret glas
i vitrine.

94 Design hvid eg
19 mm spånplade med mat hvid højtrykslaminat. 2,5 mm massiv kant i egetræ.
Kombineres med Alu vitrine (15)

65 Classic hvid eg
16 mm spånplade med mat hvid højtrykslaminat. Massive kanter i hvidtonet egetræ.
Matteret glas i vitrine.

71 Classic lamel hvid eg
16 mm massiv eg med klar toplak.
Bagplade i 8 mm transparent akryl.

87 Riga grå eg ▼ ■
19 mm spånplade med slagfast melaminbelægning med synkron struktur, der følger årerne.
Solid 0,8 mm ABS kant. Matteret glas i vitrine.

93 Riga natur eg ▼ ■
19 mm spånplade med slagfast melaminbelægning med træstruktur. Solid 0,8 mm ABS
kant. Matteret glas i vitrine.

762 Firenze ▼ ■
19 mm melaminbelagt spånplade med lige
kanter og vandret åretegning. Lodret åretegning på gavlplader. Matteret glas i vitrine.

14 Alsace hvid ■
18 mm MDF-plade med mat hvid folie.
Melamin bagside. Røgfarvet glas i vitrine.

62 Alsace grå ■
18 mm MDF-plade med mat grå folie.
Melamin bagside. Røgfarvet glas i vitrine.

500 Country hvid
19 mm MDF-plade med proﬁleret fyldning og
kanter. Malet med hvid lak. Klart glas i vitrine.

760 Lucca ▼ ■
19 mm melaminbelagt spånplade med lige
kanter og vandret åretegning. Lodret åretegning
på gavlplader. Matteret glas i vitrine.

63 Porto hvid ■
19/16 mm MDF-plade med silkemat hvid folie.
Melamin bagside. Matteret glas i vitrinelåge.

196 Pisa hvid højglans ▼ ■
18 mm MDF-plade med hvid højglansfolie.
Melamin bagside. Matteret glas i vitrinelåge.

29 Nordic hvid ▼ ■
18 mm MDF-plade med mat hvid folie.
Melamin bagside. Matteret glas i vitrine.

800 Roma hvid ▼
19 mm spånplade med rette kanter og lakeret
med mat hvid toplak. Kombineres med Alu
vitrine (15).

88 New York hvid ▼ ■
18 mm MDF-plade med mat hvid toplak.
Matteret glas i vitrine.

50 Urban hvid
22 mm MDF-plade med mat hvid polyurethan
toplak. Kombineres med Alu vitrine (15)

51 Urban hvid højglans
22 mm MDF-plade med hvid højglans polyurethan toplak. Kombineres med Alu vitrine (15)

91 Urban grå ask
22 mm spånplade med slagfast melaminbelægning med synkron struktur, der følger
årerne. Solid 0,8 mm. ABS kant med
struktur. Kombineres med Alu vitrine (15)

15 Alu vitrine
20 mm aluminiumsramme med certiﬁceret
4 mm matteret glas med sikkerhedsfolie.
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Lys creme
S0502-Y50R

Lys sand
S2005-Y50R

Sand
S5005-Y20R

Aqua blå
S2010-B10G

Sten grå
S4005-B50G

Grå
S3000-N

Brændt grå
S5502-Y

Mørk grå
S7000

Sort
S9500

Country, Nordic, Roma og New York kan leveres i disse 9 standardfarver.
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GREBSSORTIMENT
0750101128
Kvadro
rustfrit stål
128 mm

0750101160
Kvadro
rustfrit stål
160 mm

LAMINATSORTIMENT
0750101192
Kvadro
rustfrit stål
192 mm

0750101224
Kvadro
rustfrit stål
224 mm

0750101288
Kvadro
rustfrit stål
288 mm

0750101320
Kvadro
rustfrit stål
320 mm

0750101352
Kvadro
rustfrit stål
352 mm

30 mm med matchende ABS- eller alu plexikant

30 mm med classic proﬁl

0750101480
Kvadro
rustfrit stål
480 mm

0750812288
Marina
rustfrit stål
288 mm

0750111128
Kvadro
mat sort
128 mm

AB2342
Buet mat
Antik brun
128mm

GB128
Mat chrom
128 mm

GN529160
Neat stål look
160 mm

0750233028
Knop Classic mat
chrom Ø28 mm

0750883025
Sokkelgreb
massiv alu
30x25 mm

0750101640
Kvadro
rustfrit stål
640 mm

0750101832
Kvadro
rustfrit stål
832 mm

0750812224
Marina
rustfrit stål
224 mm

0750812192
Marina
rustfrit stål
192 mm

0750111224
Kvadro
mat sort
224 mm

AB260128
Antik brun
128 mm

GB128C
Blank chrom
128 mm

GN529320
Neat stål look
320 mm

0750201014
Knop fashion
stål look Ø14 mm

0750121128
Kvadro
hvid
128 mm

AB260160
Antik brun
160 mm

GB224
Mat chrom
224 mm

GZ409320
Zap børstet
stål look
320 mm

PK1038
Porcelænsknop
hvid Ø38 mm

0750812480
Marina
rustrit stål
480 mm

0750812640
Marina
rustrit stål
640 mm

0750812160
Marina
rustfrit stål
160 mm

0750812128
Marina
rustfrit stål
128 mm

0750121224
Kvadro
hvid
224 mm

02278
Buet blank
rustfrit stål
128 mm

GB2305
Bruneret
galvaniseret
96 mm

GT900160
Trendline blank
stål look
160 mm

KGR96
Antik sort
60x35 mm

GM2157
Greb reling
128 mm
stål look

AZ260128
Antik zink
128 mm

GA6140
Antik med
porcelæn
128 mm

0750605128
Tynd bue
antracit
128mm

KG1630
Knop stål look
Ø30 mm

GM2158
Greb reling
224 mm
stål look

0750812320
Marina
rustfrit stål
320 mm

0750099128
Stockholm
massiv alu
128mm

BP 911

BP 912

BP 915

BP 918

BP 920

BP 921

BP 922

BP 923

BP 924

BP 925

BP 928

BP 929

GM2159
Greb reling
320 mm
stål look

AZ260160
Antik zink
160 mm

GA535160
Arena
stål look
160 mm

GB883192
Buet blank
stål look
192 mm

SG1016
Mat chrom
128 mm

0750604096
Bøjle, tynd
stållook
96 mm

0750604128
Bøjle, tynd
stållook
128 mm

GP9464
Pharmacia stål look
64 mm

Formia og Trivento greb kan
leveres i følgende bredder:
196, 296, 396, 496, 596, 796,
996 og 1196 mm
GT620xxx
Trivento

BP 930

ALU PLEXIKANT

Formia og Trivento
samlegreb kan leveres
i følgende bredder:
196, 296, 396, 496 og
596 mm

Dette fabriksmonterede greb
kan leveres i kombination med
lågerne:
29, 85, 86, 87, 88, 93, 95, 196,
760, 762 og 800
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0750077160
Trend
mat chrom
160 mm

KA1728
Knop antik
Ø28 mm

GI7005140
Gummigreb til
indvendige skuﬀer
140x40 mm

GF120xxx
Formia

IG01010
Fiorini

0750812352
Marina
rustrit stål
352 mm

GFS220xxx
Formia

GTS720xxx
Trivento
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VASKESORTIMENT
FRANKE U400 CS
Vask med manuel strainer. Str. 430 × 370.
Kummemål 400 × 340 × 135

FRANKE SEK 400 CS
Vask med manuel strainer. Str. 445 × 385.
Kummemål 400 × 340 × 135

FRANKE U 480 CS
Vask med manuel strainer. Str. 480 × 340.
Kummemål 480 × 340 × 145

FRANKE SKX 611-100
Vask med bakke og løft-op ventil.
Str. 1000 × 500. Kummemål 450 × 420 × 160.

FRANKE SKX 651
Vask med lille kumme og bakke samt løft-op ventil.
Str. 1000 × 500.
Kummemål 340 × 420 × 160//172 × 320 × 90.

WTC11360H – underlimet SKX 611-100, kumme t/h
(til 60 cm skab)

WTC11361H – underlimet SKX 651, kumme t/h
(til 60 cm skab)

WTC11360V – underlimet SKX 611-100, kumme t/v
(til 60 cm skab)

WTC11361V – underlimet SKX 651, kumme t/v
(til 60 cm skab)

WTC11313H – underlimet U400 CS, aﬂøb t/h
(til 50 cm skab)

WTC21080H – nedfældet SEK 400 CS, aﬂøb t/h
(til 50 cm skab)

WTC11312H – underlimet U480 CS, aﬂøb t/h
(til 60 cm skab)

WTC21360H – nedfældet SKX 611-100, kumme t/h
(til 60 cm skab)

WTC21361H – nedfældet SKX 651, kumme t/h
(til 60 cm skab)

WTC11313V – underlimet U400 CS, aﬂøb t/v
(til 50 cm skab)

WTC21080V – nedfældet SEK 400 CS, aﬂøb t/v
(til 50 cm skab)

WTC11312V – underlimet U480 CS, aﬂøb t/v
(til 60 cm skab)

WTC21360V – nedfældet SKX 611-100, kumme t/v
(til 60 cm skab)

WTC21361V – nedfældet SKX 651, kumme t/v
(til 60 cm skab)

FRANKE SEK 480 CS
Vask med manuel strainer. Str. 525 × 385.
Kummemål 480 × 340 × 135

FRANKE RBU 400C / RBP 400 C
Vask med bagplade, strainer, hanehul midt.
Aﬂøb venstre. Str. 450 × 450.
Kummemål 400 × 340 × 150

FRANKE RBU 480C / RB 480C
Vask med bagplade, strainer, hanehul midt.
Aﬂøb venstre. Str. 530 × 450.
Kummemål 480 × 340 × 150

FRANKE SID 610-50TH TECTONITE
Tectonite vask m. bagplade, hanehul og manuel strainer.
Str. 560 × 530. Kummemål 490 × 370 × 200

WTC21081H – nedfældet SEK 480 CS, aﬂøb t/h
(til 60 cm skab)

WTC11310 – underlimet RBU 400 C, aﬂøb t/v,
hanehul midt (til 50 cm skab)

WTC11311 – underlimet RBU 480 C, aﬂøb t/v,
hanehul midt (til 60 cm skab)

WTC11999 – underlimet Tectonite SID 610-50TH
Sirius, Carbon Black (til 60 cm skab)

WTC21081V – nedfældet SEK 480 CS, aﬂ. t/v
(til 60 cm skab)

WTC21310 – nedfældet RBP 400 C, aﬂøb t/v,
hanehul midt (til 50 cm skab)

WTC21311 – nedfældet RB 480 C, aﬂøb t/v,
hanehul midt (til 60 cm skab)

WTC21999 – nedfældet Tectonite SID 610-50TH
Sirius, Carbon Black (til 60 cm skab)

LAVABO NEXUS 50
Med indvendige hjørner R10 og bagplade.
Str. 480 × 510. Kummemål 440 × 390 × 180

LAVABO NEXUS 60
Med indvendige hjørner R10 og bagplade.
Str. 530 × 500. Kummemål 490 × 380 × 180

FRANKE SID 611 TECTONITE
Tectonite vask med bakke, hanehul, løft-op ventil.
Str. 1000 × 510. Kummemål 450 × 410 × 200

FRANKE SID 110-50 TECTONITE
Vask med manuel strainer. Tectonite.
Str. 525 × 440. Kummemål 498 × 408 × 200

WTC11997B – underlimet Tectonite SID 110-50
Sirius, Carbon Black
(til 60 cm skab)

FRANKE MTG 210-50 – 1 HUL FRAGRANIT
Vask med bagplade, hanehul og manuel strainer
Franke design kantoverløb. Str. 530 × 490.
Kummemål 500 × 370 × 200

WTC21998 – nedfældet Tectonite SID 611 Sirius,
Carbon Black
(til 60 cm skab)
WTC118621G – underlimet fragranit MTG
210-50 1 hul Graphite Metallic
(til 60 cm skab)

FRANKE MOX 660
1½ kumme vask med løft-op ventil. Str. 575 × 505. Kummemål 320 × 425 × 150//150 × 300 × 80.

WTC11072H – underlimet MOX 660 1½ kumme.
Stor til højre (til 60 cm skab)
WTC11072V – underlimet MOX 660 1½ kumme.
Stor til venstre (til 60 cm skab)
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WTC18510 – underlimet Nexus 50 Soft
(til 50 cm skab)

WTC18511 – underlimet Nexus 60 Soft
(til 60 cm skab)

WTC21072H – nedfældet MOX 660 1½ kumme.
Stor til højre (til 60 cm skab)

WTC28510 – nedfældet Nexus 50 Soft
(til 50 cm skab)

WTC28511 – nedfældet Nexus 60 Soft
(til 60 cm skab)

WTC21072V – nedfældet MOX 660 1½ kumme.
Stor til venstre (til 60 cm skab)
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KØKKEN

530

530

580

580

580

320
(580)
256

352

448

320

28

Rullejalousi
H:516, D:320

576

704
180

704
530

320
(580)

1218
610

180

180

Vælg mellem Metaboks
skuﬀer eller Tandem
skuﬀer med soft close

772
2132

644
2132

610

28

610

320
(580)

320

576

320

576

320

180

580

28

SKU
HÆNGSL FFER,
ER , FRO
OG SKAB NTER
E

704

Åben top i alle underskabe,
som tillader massivtræsbordplader at »ånde«,
hvorved bordpladen
forbliver lige.

1952
2132

Bagbeklædningen
tåler hårde stød uden
at løsnes, idet den er
fæstet i not rundt
på alle ﬁre sider.

30 å
køkkengrs
aranti
PÅ

KØKKENMÅL

516
2132

KVALITET OG GARANTI!

530
580

320

320

896

Ophæng
155

1248

Højde

516
2324

530

580

180

530

530

180

180

704

28

2144
2324

610

1410

580

Bredt sortiment
af moderne og
klassiske fronter
i høj kvalitet.

Dybde

580

BADMÅL
BAD

Højde

155

Ophæng

200

42

576

704

450

506

576

320

28

485

250

250
450

122

450

28

355

576

28
420

1856

704

896
320

122

450

250

Slagfast 80 grams melamin
belægning på alle korpus dele.
Vi anvender kun materialer fra
anerkendte europæiske
underleverandører.

485

28

450

420

28

1728

1978

1728

485

250

58 cm dybe skabe (2 cm dybere
end branchestandarden) giver
mere plads og ﬂeksible indretningsmuligheder.
Ekstra dybde sikrer desuden
problemfri montering af
integrerede hvidevarer.

Hængsler fra
BLUM med mulighed
for at eftermontere
»soft close«

Dybde

200

320

450
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