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ROUND-underdel, bredd 57,5 cm, djup 40 cm | OPTIMAL-spegelskåp, bredd 55 cm |  
Högskåp, bredd 45 cm, djup 38 cm, höjd 182 cm



ROUND
Round-serien är en liten möbel med vacker, 

rund bassäng, vilket gör den till det perfekta 

valet i trånga utrymmen.



ROUND-underdel, bredd 47,5 cm, djup 40 cm | HIGHLIGHT-spegelskåp, bredd 90 cm



ROUND-underdel, bredd 47,5 cm, djup 35 cm | OPTIMAL-spegelskåp, bredd 45 cm | 
Högskåp, bredd 45 cm, djup 33 cm, höjd 182 cm



ROUND-underdel, bredd 62,5 cm, djup 40 cm | PLAIN-planspegel, bredd 60 cm | 
Väggskåp, bredd 40 cm, djup 20 cm



TREND, MONDO, ROUND, DESIGN OCH COMBI
Underdelarnas produktinformation och priser

Luckornas och lådfronternas 
färgalternativ

Leveransinnehåll

Mjukstängning
Alla luckor och lådor har mjukstängning vilket ökar använd-
ningskomforten. 

Bottenventil och vattenlås
I leveransen av bänktvättställen 
ingår en PopUp-bottenventil 
samt ett komplett vattenlås.

Lådavdelare 
Vi erbjuder som tillval 
praktiska lådavdelare i tre 
storlekar för möbler i djup-
måtten 40, 45 och 50 cm. 
Kombinera och skapa en 
förvaringshelhet efter dina 
behov. 

Bänktvättställ 
I Trend-, Mondo- och Round-underdelarnas priser ingår ett 
vitt emaljerat bänktvättställ. Emaljens ytglans håller sig utan 
vaxning på samma sätt som i porslinstvättställ. Bänktvättstäl-
lens måttolerans i bredd och djup är +5/-0 mm. Trend-under-
delarnas rektangulära bänktvättställ ≥ 92,5 mm är försedda 
med en droppkant. 

Cubix-handtagets färgal-
ternativ: svart (B), vit (01), 
blank krom (CR), borstat stål 
(MCR). (Standard i Trend, 
Design och Combi)

Convex-handtagets färgal-
ternativ: svart (B), vit (01), 
blank krom (CR).  
(Standard i Mondo)

Handtag
Underdelarna levereras med blankkromade (CR) handtag 
(samtliga möbelserier har ett eget standardhandtag) om 
inget annat har angetts i beställningen. 

Tillval

Antislipmatta
En stadig antislipmatta ingår 
som standard i alla rektangu-
lära lådor. 

Lackade

Luckorna och lådfronterna är tillverkade av fuktbeständig 
lackad MDF-fiberskiva.

Stommar
Trend-, Mondo- och Round-underdelarnas stommar är 
alltid 2,5 cm smalare än angivna måttuppgifterna för de olika 
bänktvättställen. Stommarnas sidor är tillverkade av 
fuktbeständig melaminbelagd möbelskiva; 
vit (01) och grafitgrå (11) eller trämönstrad melaminbelagd 
möbelskiva; ljus ek (E2), mörkt trä (TE) eller svart trä (B2). 
Sidorna på de högblanka underdelarna är alltid tillverkade  
av vit högblank akrylbelagd MDF-fiberskiva.

Hyllor och bottenplan
Hyllor och bottenplan (i underdelar med luckor) är alltid 
tillverkade i vit fuktbeständig melaminbelagd möbelskiva.

* Ange vid beställning möblernas färgkod efter artikelnumret. 
UTAN FÄRGKODEN KAN VI INTE BEHANDLA BESTÄLLNINGEN. 

Högblank

Luckorna och lådfronterna är tillverkade av högblank 
akrylbelagd MDF-fiberskiva.

Trämönstrade 

Luckorna och lådfronterna är tillverkade av fuktbeständig 
melaminbelagd möbelskiva.

Mörkt trä* Svart trä*Ljus ek*

TE B2E2

Lackad vit*

01

Lackad grafitgrå*

11

Högblank vit*

GA1

Lungo-handtagets färgal-
ternativ: svart (B), vit (01), 
borstad aluminium (MCR). 

RV60CR-handtagets färg är 
alltid blank krom (CR).  
(Standard i Round)

SKYDDA DIN MÖBEL
Temals möbler är hållbara och har en lång livslängd om de 
underhålls och sköts väl. Vi rekommenderar att alltid skydda 
möblerna med en duschvägg eller annan avskärmning. 
Torka bort eventuella vattenstänk med en torr och mjuk 
trasa. Ombesörj tillräcklig luftkonditionering.  



Bredd cm Artikelnr* Pris Pris (GA1)

47,5 RROR475350K 4 660 5 160

52,5 RROR525350K 4 760 5 260

57,5 RROR575350K 4 870 5 370

62,5 RROR625350K 4 970 5 470

47,5 RROR475400K 5 340 5 840

52,5 RROR525400K 5 440 5 940

57,5 RROR575400K 5 550 6 050

62,5 RROR625400K 5 650 6 150

Bredd cm Artikelnr* Pris Pris (GA1)

47,5 RRL475350K 7 460 7 960

52,5 RRL525350K 7 610 8 110

57,5 RRL575350K 7 770 8 270

62,5 RRL625350K 7 930 8 430

47,5 RRL475400K 8 980 9 480

52,5 RRL525400K 9 140 9 640

57,5 RRL575400K 9 290 9 790

62,5 RRL625400K 9 450 9 950

ROUND-underdelar med en lucka

ROUND-underdelar med två lådor

DJUP 35 cm
Höjd 64 cm

47,5–62,5 cm

35 30

DJUP 40 cm
Höjd 64 cm

35
40

47,5–62,5 cm

DJUP 35 cm
Höjd 64 cm

47,5–62,5 cm

35 30

Luckan levereras separat, vilket 
möjliggör dörrupphängning
antingen till vänster eller höger.

DJUP 40 cm
Höjd 64 cm

35
40

47,5–62,5 cm

Luckan levereras separat, vilket 
möjliggör dörrupphängning
antingen till vänster eller höger.

*Ange i beställningen färgkoden efter artikelnumret. Färgalternativen och -koderna finner du på sidan 102.
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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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