
TILLVAL Lådavdelare & Ellutag i låda



Eluttag i låda

Välj till ett praktiskt eluttag inuti lådan för 
t.ex. hårtork eller rakapparat. Eluttaget har
skyddsklass IP54. Eluttaget beställs som
tillval och förmonteras på fabriken i under-
delens övre låda. Vid beställning av elut-
tag i låda ingår eluttag, skyddskåpa samt
dragavlastare.

Praktiska detaljer som ingår i 
priset

• Tvättställ formgivet för att skydda stommen mot
vattenstänk och fukt

• Hygienisk upphöjd bakkant
• Luckor med självdämpande stängning
• Lådor med självdämpande glidskenor och 3D-justering
• PopUp -bottenventil
• Platsbesparande, justerbart vattenlås
• Stora, hela lådor = mycket förvaring

Antislipmatta ingår! 
Komplettera med  
smarta lådavdelare.

Nu ingår den högklassiga, stadiga antislipmattan 
som standard i alla underdelar med rektangulära 
lådor. Komplettera helheten med praktiska och 
flexibla lådavdelare som vi erbjuder som tillval för  
stommar i tre olika djupmått: 40, 45 och 50 cm. 
Kombinera efter behov och skapa din egna, per-
sonliga förvaringslösning.

Färdigmonterat!

Underdelarna är tillverkade av impregnerade, 
fuktskyddade skivor och levereras färdig-

monterade från vår egen fabrik i Finland.

Smart
tillval!
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Artikelnr Produktbeskrivning Pris 

LTKPIST1

Eluttag för låda
Enkelt eluttag IP54, barnsäkert. Förmonterat eluttag alltid i 
den övre lådan av en underdel med två lådor. I leveransen 
ingår ett eluttag, ett skyddslock och en dragavlastare. 

530

OBS! ELARBETEN FÅR UTFÖRAS ENDAST AV BEHÖRIGA ELINSTALLATÖRER.

TILLVAL
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Artikelnr Underskåpets djup cm Storlek cm Pris

LJH40 40 (38) 27,3 x 17,2 x 8 260

LJH45 45 (43) 32,3 x 17,2 x 8 260

LJH50 50 (48) 37,3 x 17,2 x 8 260

H-lådavdelare

Ellutag i låda
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar med anledning av den kontinuerliga produktutvecklingen och förändringar i materialtillgången.  
Vi ansvarar inte för tryckfel. Produktfärgerna i katalogerna kan av trycktekniska orsaker avvika från de faktiska färgerna.
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