GRANDEKJØKKEN
Et solid brukskjøkken med fast sokkel og fronter i høytrykkslaminat. Designet med tanke på sterk slitasje og enkelt renhold.
Det store utvalg i moduler gjør seksjonene anvendelig i flere sammenhenger, som f.eks. vaskerom, fotorom, laboratorier etc.
Dører og skuffer leveres med demping. Hyllene er flyttbare, montert på hyllebærere i stål både i over- og underskap.

MÅL
Sokkelhøyde: 14,5cm.
Underskap B:19,9/29,9/39,9/49,9/59,9/79,8/99,8cm. D:59,4cm. H:87,2.
Overskap B:19,9/29,9/39,9/49,9/59,9/79,8/99,8cm. D: 33,7cm. H: 72,7/90,9cm.
Topphengslet overskap B:39,9/49,9/59,9/79,8/99,8cm. D:33,7cm. H:36,3cm.
Ventilatorskap B:59,9cm. D: 33,7cm. H: 54,5/72,7cm.
Ventilatorskap Slimline B:59,9cm. D:33,7cm. H:72,7/90,9cm.
Høyskap B:39,9/49,9/59,9cm. D:59,4cm. H:214,5cm/ 232,7cm.

SKROG
Kjerne: 19mm møbelspon.
Overflate: hvit direktelaminat.
Kant:0,8mm abs.
Rygg: 3,2mm malt trefiber.
Sammenføyningene er gjort med 8mm sentrumstapper og lim.

DØR
Kjerne: 15mm møbelspon.
Overflate: 0,7mm Formica høytrykkslaminat.
Kant: 2mm abs eller 3mm underlimt heltre kant.
Lakk heltre kant: Akzo Nobel vannbasert lakk.

HENGSLER
Blum 110 grader hengsler i helmetall med innebygd lukkemekanisme og demping. Justerbar i tre retninger.
Snap on hengsler som enkelt kan frigjøres fra skrog og dører uten bruk av verktøy.
Kan leveres med 170 graders åpning.

SKUFF
Kjerne front: 15mm møbelspon eller heltre.
Overflate front: 0,7mm Formica høytrykkslaminat.
Kant front: 2mm abs eller lakkert heltre kant.
Lakk kant: Vannbasert lakk.
Bunn/Bakstykke: 16mm møbelspon med direktelaminat.
Sider/Skinner: Stål skuffesystem med doble vegger, Quadro uttrekksføringer V6+ i lakkert stål med trinser og
silent system med demping.
Lastekapasiteten i en standard skuff er 30 kg. Skuffene har ¾ uttrekk. Fulluttrekk kan leveres som tillegg.
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SOKKEL
Fast sokkel med fuktbestandig kjerne h: 14,5cm.
Overflate: 0,7mm Formica høytrykkslaminat.
Alternativ:
Kan leveres med synlige sokkelbein h:15cm lakkert i RAL 9006.
Kan leveres med sokkelbein og klips for montering av løs front.

BESLAG
Håndtak: rett/buet cc: 9,6/19,2cm.
Det er forborret hull gjennom spon på baksiden av fronter for begge lengder håndtak, ved montering legg en
kloss mot forsiden av fronten for å hindre utriving av laminat når det gjennomborres for ønsket størrelse håndtak.
Skap og skuffer kan leveres med push to open, kjøleskap, fryseskap, kombiskap og oppvaskmaskin må
eventuelt ha elektrisk push to open.

VARIANTER
Standardfarger:
F1040 MAT Alpino overflate, abs eller heltre eik kant.
F7927 MAT Folkstone overflate, abs eller heltre eik kant.
Semistandard farger:
F7902 MAT Iron. F1535 MAT Tornado. F7912 MAT Storm. F2253 MAT Diamond Black. F7884 MAT China Blue.
F5127 MAT Monaco. F7851 Spectrum Blue. F2478 MAT Bermuda. F5347 MAT Maui. F6901 MAT Vibrant
Green. F5341 MAT Wasabi. F7940 MAT Spectrum Yellow. F3210 MAT Levante. F2962 MAT Clementine.
F1238 MAT Carnaval. F0232 MAT Juicy Pink. F5374 NAT Elegant Oak. F0190 MAT Finn Beech.
F7921 MAT Birch. F1040 AB Alpino høyglans.
Spesialfarger og mål på forespørsel.

INNREDNING
Over/underskap leveres som standard med hyller, hjørnebenk med hyller eller karusell.
Standard tilleggsutstyr: trådkurv, innvendig skuff, hevebeslag for mixmaster/symaskin, strykebrett i skuff,
skjærefjøl, bestikkinnlegg, kildesortering for underskap 2x15 liter og 1x15 + 2x7 liter.
Øvrig innredning som stativ for barløsning, belysning, håndkleholder og øvrig redsskapsstenger med tilbehør,
uttrekk og trådvarer av forskjellig slag, lufterist, gummimatter, barnesikring, sokkelskuff, avfallssystemer etc
leveres på forespørsel.

TILBEHØR
Standard tilbehør: stenkplate (plate mellom over- og underskap)h: 51,6cm, foring, vanger, dekksider, frontpanel
h:72,7cm, lyslist, takforing tykk 2cm med direktelaminat eller høytrykkslaminat overflate.
Glassinnfelling i overskap dør og glassinnfelling i øvre/nedre del av høyskap dør.
Front til helintegrert oppvaskmaskin.
H-bukk høyde: 83cm.
Sargramme bredde: 60 cm.

LEVERINGSFORM
Alle skap leveres ferdig sammensatt fra fabrikk med påmonterte dører. Håndtak leveres løst og må monteres.

FORVALTNING
Ingen spesielle forhold.
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DRIFT/BRUK
Kjøkkenets funksjoner skal justeres og tilpasses ved montering.

VEDLIKEHOLD
Dersom fronter etter en tid trenger tilpassning, justeres dette med en skrutrekker av bruker.
Fronter kan justeres ut, inn, sideveis, opp eller ned ved hjelp av justeringsskruer.

RENHOLD
Microfiber klut, tørr eller fuktig uten sterke vaskemidler eller slipemiddel.
Bruk lite vann og tørk straks over med en tørr klut.
Unngå bruk av stive børster og skurepulver.
Flekker fjernes med mildt rengjøringsmiddel uten slipemidler direkte på våt klut.

GARANTI
Ordrebekreftelse eller faktura på gjeldende kjøkken skal fremvises ved bruk av garanti.
Garantien omfatter:
10 år mot produksjons- og materialfeil.
Garantien omfatter ikke:
Skader ved feil bruk.
Vannskade, slurv, mangel på vedlikehold eller feilaktig montering.
Tilleggsarbeider som rørlegger, tapetsering, flislegging, gulvlegging ventilasjon, elektriker, osv.
Slitasje som kunne forventes ved normal bruk.

MERK!
Fuktsperre over oppvaskmaskin skal alltid være montert, dersom denne ikke er forskriftsmessig montert kan det føre til
svelling under benkeplaten. Garantien omfatter ikke dette.
Døren på vaskemaskinen skal være lukket til tørkeprogrammet er fullført og dampen ute av maskinen.

ANNET
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Spikerslagplassering ved standard sokkelhøyde 14,5cm.
Underskap H: 87,2cm, og Overskap H: 72,7cm.
Ved sokkelhøyde 9,5cm reguleres spikerslaghøyde tilsvarende differansen.
(55 cm mellom over- og underskap, benkeplaten er ikke medregnet)
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