Flott, frisk design til badet.
Teknisk informasjon om våre skuffer og hengsler.

Design med et snev av genialitet

DesignSide gjør skuffer til design-elementer
med et fascinerende puristisk utseende.
For vakre bad – selv bak frontpanelet.

Det som utgjør en god skuff

De hvite InnoTech skuffene og DesignSides
er laget av glass og harmonerer perfekt med
moderne baderomsdesign.

Integrert Innotech skuffekvalitet:
Quadro uttrekket. Med en lastekapasitet på opptil 50 kg er uttrekket meget
stabilt og kan støtte tunge skuffer
med store frontpaneler.

Kulelageret i presisjonsstål
og det unike selvrensingsprinsippet sørger for at
skuffene glir lett, selv etter
mange års intensiv bruk.

Montering og tilpasning for å passe brukeren

Enkel montering og
sikkerhetsanordning
som forhindrer at
skuffen går av hengslene

Fronten kan monteres og
demonteres uten verktøy

Enkelt og nøyaktig:
Justering av skråstillingen på frontuttrekk.
Enkel side- og høydejustering av fronten

Sensys

Dybdejustering: +3/-2 mm
nøyaktig dørtilpasning
Justering av
overlapping: ± 2 mm
med anslagsbegrensning
for perfekte skjøter

Høydejustering: ± 2 mm
- sparer tid

En enestående "lukke-opplevelse"
som appellerer til følelsene
Sensys er det nyeste innen hengselteknikk:
Dempeelementet er usynlig integrert i hengslet – en innovasjon som møter de høyeste
krav om komfort og funksjon. Bare en lett
berøring – og døren lukkes mykt og stille.

Den enestående inntrekksfunksjonen lukker
døren mykt og automatisk så snart åpningsvinkelen er under 35°. Sensys gir en eksklusiv
lukkeopplevelse. Sensys er materialer i toppkvalitet og Silent System som gir perfekt og
myk lukking – uten behov for plasskrevende
adaptere.

Klar, elegant design
Sensys har et elegant, moderne utseende og
oppfyller alle kundeønsker om topp design og
kvalitet. Designens enkle, glatte og harmoniske
linjer – fra koppen via hengselarmdekslet og
til monteringsplaten – gir hengselet det strømlinjeformede moderne utseendet.

Montering uten verktøy
Sensys hengsel monteres og
demonteres raskt og enkelt.
Verktøy er ikke nødvendig.
Hengselet løsnes fra armen
i en glidende, ergonomisk
bevegelse ved et lett trykk
på den skjulte frigjøringsknappen.
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