
BASIS - mye for pengene



OM BASIS KJØKKEN

Alle våre Basis Kjøkken leveres 
flatpakket. Basis Kjøkken er enkle 
å montere, og jobben gjøres uten 
bruk av spesialverktøy.

Du kan velge blant mange modeller 
og kombinere disse med flere typer 
benkeplater, håndtak osv.

Ett Basis Kjøkken passer også perfekt
til vaskerom, hobbyrom, garasje osv.
Velger du et Basis Kjøkken lover vi 
hurtig levering og en gunstig pris!

INNHOLD

4 hVit og grå ShAKEr

5 hVit Fylling

6 hVit glAtt 

6 Furu hEltrE

7 hVit høyglAnS 

8 hVit KryStAll

9 ProDuKtBESKriVElSE
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KJØKKEN > HVIT > FYLLING
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SHAKEr 
Shaker er en modell som gir deg et meget delikat 
kjøkken. Frontene leveres i malt MDF og har derfor en 
helt glatt overflate. glassdører leveres uten sprosser. 

KJØKKEN > HVIT > SHAKER

KJØKKEN > GRÅ > SHAKER
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hvit
FYLLING 

hvit Fylling har en klassisk profil og egner seg også 
for større løsninger. Fronter leveres i malt MDF. 
glassdører leveres med sprosser.
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hvit
GLATT 

Furu 
hELtRE

hvit glatt er en foliert modell som leveres med en 
liten avrunding på alle kanter. glassdører leveres 
uten sprosser. her får du et enkelt og stilrent kjøkken.

Furu heltre er en tradisjonell modell på det norske 
markedet. Modellen leveres som heltre furu i både 
ramme og fylling. Frontene leveres i natur furu 
(lakkert) og glassdører med sprosser kan leveres.
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hvit
HØYGLANS

Frontene er belagt med slitesterkt høyglansfolie.
glassdører leveres uten sprosser.
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hvit  
KrYSTALL

Modellen hvit Krystall har en enkel hvit dør med 
struktur. Frontene leveres i melamin.
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PrODuKTBESKrIvELSE

SKrOG
Skrog og hyller er utført i 16 mm melaminbelagt 
møbelspon. Det er benyttet 100 gr. melamin belegg 
pr. m2 som gir meget god slitestyrke. Platene 
tilfredsstiller Din norm 68765. Det er hvit melamin 
på alle skrogdetaljer.
Alle skrog leveres med rygger i 3,2 mm fiberplate.
Fiberplaten er belagt med hvit hardlakk på 
den ene siden.

DEKKSIDEr
Materiale: 16 mm tykk melaminbelagt møbelspon.
utførelse: lik farge som front. 
(Furu i finer. Shaker malt).
På alle malte produkter kan det forekomme 
fargenyanser.

SOKKELFrONTEr
utførelse: Som dekksider. 
lengde 250 cm, høyde 14,5 cm

SOKKELSYSTEM
Kan justeres fra 10-16 cm.
under benkeskap/høyskap benyttes justerbare 
sokkelben. Disse består av 2 deler, benfeste og ben. 
Monteres enkelt uten skruer. Kan justeres +/- 15 mm.
Standard høyde 150 mm. Det følger med festeklips 
m/holder for feste av sokkelfront.
Monteringsveiledning ligger i alle benk er og høyskap.

FESTESYSTEM OvErSKAP
Skapene skrues til vegg gjennom tverrlist som er 
montert på toppen av skapet.

LYS OG GESIMSLIST
Design: Furu blir levert som en kombilist. Denne kan 
benyttes både over og under overskap. grå og hvit 
leveres, som lyslist.

SKuFFEr
Metabox skuffer og bakstykke er epoxybelagt stål. 
Bunnen blir levert med 16 mm tykk plate belagt med 
100 gram melamin. Skuffene glir lett på rulleskinner 
med stoppere slik at skuffene ikke kan trekkes helt ut.
tandemskuff leveres med demping, stålsider og 
rygg. railingstang medfølger på de høye skuffene.

HENGSLEr
Standard skap har stålhengsler med åpningsvinkel 
på 110 grader. Vinkelhjørneskap til benk har 
åpningsvinkel på 170 grader. her benyttes et 
spesialhengsel mellom dørene. Det er også 
spesialhengsler til øvrige hjørneløsninger.
Alle hengsler er av clicktype, i stål og justerbare.
Dempere kan monteres som et tillegg.

BENKEPLATEr
Design: Alle plater leveres med rett forkant.
Platene er av typen Fibo trespo
Materiale: 28 mm møbelspon med 
høytrykkslaminat.
0,7 mm i toppsjiktet og 0,3 mm under.
tykkelse: totalt blir platen ca. 30 mm.

GrEP/KNOTTEr

MODELL 1

hvit 
porselens 
knott

MODELL 2

Furu heltre 
knott lakkert

MODELL 3

Eik heltre 
knott lakkert

MODELL 5
Stålbøyle

MODELL 4

Patinert 
knott
(nB! leveres  
som standard)

MODELL 7
Stålgrep moderne

MODELL 6
Stålgrep (alu)





KJØKKEN > GRÅ > SHAKER
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