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MASSIV FRONT / 44:

20 mm x 80 mm ramme og 5,7 mm 

finér fyldning – Gavle, sokler og 

tilbehør i melamin.

 

55, 56 og 57:

18 mm massivtræ.

 

92:

22 mm finéret grebsfri 

massivkant.

FACTS /  Ask, Eg og Valnød massivtræ med 

flot årestruktur

 

Rengøring:

TRÆ/FINÉR LÅGER

Overfladen rengøres med en ren, 

tør klud. Pletter, der ikke kan 

fjernes på denne måde aftørres 

med en klud, der er hårdt 

opvredet i sæbevand. 

Efterfølgende aftørres overfladen 

med en ren, tør klud.

Anvend aldrig slibende 

rengøringsmidler som 

skurepulver, ståluld, 

nylonsvampe og lign.

 

MASSIVE OLIEREDE TRÆKANTER 

Overfladen rengøres med en klud 

hårdt opvredet i sæbevand. 

Efterfølgende aftørres overfladen 

omhyggeligt med en ren, tør klud. 

Anvend aldrig slibende 

rengøringsmidler som skurepulver 

ståluld, nylonsvampe og lign.



FOLIE FRONT /  08, 09, 31, 34, 42 og 48:

18 mm MDF-kerne med 

matchende og retkantet bagside 

og radius/profil                            på 

frontsiden.

FACTS /  Folie giver enkelt og flot helhed 

pga. overgangen mellem front og 

kant.

 

Rengøring:

FOLIE  – MAT OVERFLADE

Almindelig rengøring:

Overfladen rengøres med en ren 

klud hårdt opvredet i sæbevand. 

Efterfølgende aftørres overfladen 

omhyggeligt med en ren, tør klud. 

Anvend aldrig slibende 

rengøringsmidler som 

skurepulver, ståluld, 

nylonsvampe og lign.

 

FOLIE – HØJGLANS OVERFLADE

Almindelig rengøring:

Ved daglig rengøring er det oftest 

tilstrækkeligt at aftørre 

overfladen med en ren 

microfiberklud. Ved særlig 

vanskelige pletter kan det være 

nødvendigt at bruge en fugtig 

microfiberklud, der er opvredet i 

vand tilsat opvaskemiddel. 

Overfladen aftørres efterfølgende 

med en ren og tør microfiber- 

klud. Anvend aldrig slibende 

rengøringsmidler som 

skurepulver, ståluld, 

nylonsvampe og lign.

 

Vi tager forbehold mod, at der kan 

forekomme mindre ridser på 

højglansprodukter, samt at ridser 

vil fremkomme ved brug.



MALEDE FRONT /  04, 93 og 95:

18 og 22 mm PU-lakerede MDF-

kerne med kanter i samme som 

front og

radius på frontsiden.

27:

19 mm Spanpladekerne i sort 

malet anti-fingerprint 2,0mm ABS 

kant i mat sort.

FACTS /  PU-lak er kendetegnet ved hård 

overflade og høj farveægthed.

 

Rengøring:

MALET  – MAT OVERFLADE

Almindelig rengøring:

Overfladen rengøres med en ren 

klud hårdt opvredet i sæbevand. 

Efterfølgende aftørres overfladen 

omhyggeligt med en ren, tør klud. 

Anvend aldrig slibende 

rengøringsmidler som 

skurepulver, ståluld, 

nylonsvampe og lign.

 

MALET – HØJGLANS OVERFLADE

Ved daglig rengøring er det oftest 

tilstrækkeligt at aftørre 

overfladen med en ren 

microfiberklud. Ved særlig 

vanskelige pletter kan det være 

nødvendigt at bruge en fugtig 

microfiberklud, der er opvredet i 

vand tilsat opvaskemiddel. 

Overfladen aftørres efterfølgende 

med en ren og tør microfiber- 

klud. Anvend aldrig slibende 

rengøringsmidler som 

skurepulver, ståluld, 

nylonsvampe og lign

Vi tager forbehold mod, at der kan 

forekomme mindre ridser på 

højglansprodukter, samt at ridser 

vil fremkomme ved brug.



LAMINAT FRONT /  46, 47 og 90 og 91:

18/19/22 mm højtrykslaminat på 

spånkerne med enten kanter som 

front

eller lakerede massivtrælister.

FACTS /  Laminat er den absolut stærkeste 

overflade, og kombineret med 

massive trækanter gør det 

fronten ekstrem holdbar.

 

Rengøring:

Overfladen rengøres med en ren 

klud hårdt opvredet i sæbevand. 

Efterfølgende aftørres overfladen 

omhyggeligt med en ren, tør klud. 

Anvend aldrig slibende 

rengøringsmidler som 

skurepulver, ståluld, 

nylonsvampe og lign.



MASSIV FRONT / 44:

20 mm x 80 mm ramme og 5,7 mm 

finér fyldning – Gavle, sokler og 

tilbehør i melamin.

 

55, 56 og 57:

18 mm massivtræ.

 

92:

22 mm finéret grebsfri 

massivkant.

FACTS /  Ask, Eg og Valnød massivtræ med 

flot årestruktur

 

Rengøring:

TRÆ/FINÉR LÅGER

Overfladen rengøres med en ren, 

tør klud. Pletter, der ikke kan 

fjernes på denne måde aftørres 

med en klud, der er hårdt 

opvredet i sæbevand. 

Efterfølgende aftørres overfladen 

med en ren, tør klud.

Anvend aldrig slibende 

rengøringsmidler som 

skurepulver, ståluld, 

nylonsvampe og lign.

 

MASSIVE OLIEREDE TRÆKANTER 

Overfladen rengøres med en klud 

hårdt opvredet i sæbevand. 

Efterfølgende aftørres overfladen 

omhyggeligt med en ren, tør klud. 

Anvend aldrig slibende 

rengøringsmidler som skurepulver 

ståluld, nylonsvampe og lign.



ALU FRONT / 99:

20 mm alu-ramme med special 

hængsler.

FACTS /  Vitrine låge passende til 09, 14, 

17, 18, 19, 21, 27, 48, 51, 58, 64, 

67, 68, 69, 76, 93, 94 og 95 med 

satineret glas.

VIGTIGT OMKRING 
BRUG AF MICRO-
FIBERKLUDEN /

Inden brug er det vigtigt at sikre 

sig, at overfladen er helt fri for 

synligt skidt/større støvkorn, der 

vil ridse overfladen, når kluden 

føres henover. Et let pust kan 

fjerne støvet.

 

Microfiberkluden skal bruges med 

let hånd. Gnides der for hårdt på 

overfladen er der risiko for, at der 

opstår en varmefriktion mellem 

klud og overflade, hvorved folien 

ødelægges/ridses.

 

Kluden bør rystes et par gange 

under brug for at sikre sig, at 

kluden er fri for ”støv/skidt”.

VIGTIGT / Beskyttelsesfilmen må først 

fjernes efter at lågerne er færdig 

monteret. Brug en fingernegl til at 

fjerne beskyttelsesfilmen – 

begynd i det ene hjørne. Brug 

aldrig en kniv eller andre skarpe 

genstande.

 

 



INVENTAR /  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.
 FACTS/                                                                    
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