
Kvalitetsbeskrivelse av valgt baderomsmøbler i nettbutikk fossline.no fra Fossline 

Møbelpakke: BAD-A66-2505-G19Y-002 

• Frontmodell: Uni Malt, malt std.farger, Scala A66 

• Farge: Jotun Exhale, (NCS 2505-G19Y) 

• Skrogalternativ: Høyskap 40 cm bredde, venstre. Underskap 120 cm bredde 

• Fargetilpassede sider: Fargetilpasset begge sider høyskap og begge sider underskap 

• Servant: 120 cm Ida Heldekkende porselenservant 

• Grep: Håndtak Base, antikk grå cc:160 mm 

• Speil: Rundt speil m/backlight 80 cm 

Kvalitetsbeskrivelse: 

Uni malt er en enkel og funksjonell modell med glatt overflate og et stramt design. Modellen kan 

leveres med omramming, noe som gir et mykere og sjarmerende uttrykk. Ettersom mørke glatte 

overflater er mer utsatt for synlige fingermerker og riper anbefaler vi lyse farger på Uni malt. 

Modellen leveres i alle våre standard malingsfarger.  

Frontene og de synlige overflatene på de Fargetilpasset sidene leveres malt Jotun Exhale, (NCS 2505-

G19Y). 

Skrogene er i 18 mm tykk plate med hvitt melaminbelegg gir god stabilitet og godt feste for hyller, 

skinner og beslag. Høyskapet har skjulte hyllebærere med vippesikring. Skapdørene har justerbare 

hengsler med integrert demping. Underskapet har beskyttende aluminiums-innlegg i bunnen. 

Skuffene er av typen «Scala» og har tette sider i antrasitt. Skuffene er XL-skuffer med fulluttrekk og 

demping som tåler opp til 40 kg, og er lakkert i antrasit. Innvendige dybdemål på skuffer er 33 cm. 

Øverste skuff har utsparing for rør. 

Servanten Ida er en heldekkende servant laget i porselen. Servanten har bredde på 1210 mm, som 

betyr at den vil stikke 5 mm utenfor skapet på hver side. Dybden er 465 mm og høyden er 17 mm. 

Skålen har overløp og er sentrert. 

Loevschall speil er et rundt speil med backlight (LED). Størrelsen er Ø800 mm. Strømforsyning 230V. 

Speilet har Ingress Protection IP 44 verdi, som betyr at speilet er sprutsikkert. LED-lyset har Kelvin 

(måleenheten for fargetemperaturen) på 3000 som gjør at du får en mellomvarm hvitfarge som 

passer veldig bra i rom hvor man ønsker god belysning. Er ikke dimbart. Rengjøring skal foretas med 

en bløt klut. Speilet bør ikke etterlates fuktig, men skal tørkes etter rengjøring. Klorholdige, slipende 

eller etsende rengjøringsmidler må ikke benyttes. 

30 års bruksgaranti. 

Monteringsveiledning for bad, innkubbingsmal, vedlikeholdsanvisning og FDV-dokumentasjon kan 

lastes ned fra fossline.no. 
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