IP-hyllan®
En funktionell, stilren och välbyggd kvalitetsmöbel
FACKI ND ELNING:
Med standardMed standardMed extra
indelning, 7 fack indelning, 7 fack hyllplan, 14 fack
115 mm höga
115 mm höga
50 mm höga

Flexibilitet!
Du kan själv ändra fackens storlekar med de flyttbara hyllplanen.

Hel möbel
Ingen separat överdel som
riskerar tippning. Ingen ful skarv
mellan över- och underdel.

Kraftig konstruktion
Stryktålig och oöm i snygg bok,
björk eller vit laminat.

Låsbara IP-luckor®
Som tillval kan IP-hyllan förses
med låsbara luckor med inkast.
Frostade i akryl till 115 mm
standardfack.

Flexibla fackhöjder
50 mm, 85 mm, 115 mm, 150 mm,
180 mm, 240 mm etc.
Fackens bredd 280 mm
Fackens djup
370 mm

Märklister
I naturanodiserad aluminium.

Kraftiga och smidiga
expansioner

Tydlig och enkel märkning
Vinklade och spårade märklister
i aluminium för 12 mm standardtejp – Dymo eller Brother.

»Knäppstopp« vid in- och utläge.

Beslag
I matt naturfärgat stål.

Snygg runt om
Även baksidan, när IP-hyllan®
placeras fristående.

Användbar utdragsskiva

Ställbara fötter

Ergonomisk höjd på 880 mm, som
underlättar sorteringsarbetet.
Utdragslängden är 365 mm.

Sockel som underlättar städning.

Mått
Höjd
Bredd
Djup
IP-hyllan® levereras med
standardindelning 21 fack, (3 x 7 st) 115 mm höga

Låsbara slagdörrar
Med självstängande gångjärn
och inbyggd dörrdämpare.

1800 mm
915 mm
400 mm

5 ÅRS GARANTI!

IP-hyllan® levereras färdigmonterad.
Extra hyllor kan beställas i 5 pack som tillval.
IP-hyllan® finns i bok, björk och vit laminat.
Kvalitets- och miljöcertifierad
tillverkning iso 9001 och 14001.

Praktiskt låsbart underskåp
Flyttbar mellanhylla med plats
för två rader A4-pärmar, paket
eller ritrullar.
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Möbelfakta.
Din garanti för rätt val!
Vi förbehåller oss rätten till vissa produktförändringar.

IP-Maxi
Blankettslukaren – kan laddas med upp till 78 fack!
FACKI ND ELNING:
Med standardMed standardMed extra
indelning, 13 fack indelning, 13 fack hyllplan, 26 fack
115 mm höga
115 mm höga
50 mm höga

Flexibilitet!

Kraftig konstruktion

Du kan själv ändra fackens
storlekar med de flyttbara
hyllplanen.

Stryktålig och oöm i snygg bok,
björk eller vit laminat.

Snygg runt om
Även baksidan, när IP-maxi
placeras fristående.

Flexibla fackhöjder
50 mm, 85 mm, 115 mm, 150 mm,
180 mm, 240 mm etc.
Fackens bredd 280 mm
Fackens djup
370 mm

Tydlig och enkel märkning
Vinklade och spårade märklister
i aluminium för 12 mm standardtejp – Dymo eller Brother (ej
nedersta fackraden).

Märklister
I naturanodiserad aluminium.

Ställbara fötter
Sockel som underlättar städning.

Mått
Höjd
Bredd
Djup

1800 mm
915 mm
400 mm

5 ÅRS GARANTI!
Låsbara IP-luckor®

IP-Maxi levereras med
standardindelning 39 fack, (3 x 13 st) 115 mm höga.
IP-Maxi levereras färdigmonterad.
Extra hyllor kan beställas i 5 pack som tillval.
IP-Maxi finns i bok, björk och vit laminat.
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Kvalitets- och miljöcertifierad
tillverkning iso 9001 och 14001.

Möbelfakta.
Din garanti för rätt val!
Vi förbehåller oss rätten till vissa produktförändringar.
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Som tillval kan IP-Maxi förses
med låsbara luckor med inkast.
Frostade i akryl till 115 mm
standardfack.

