
Kvalitetsbeskrivelse av valgt baderomsmøbler i nettbutikk fossline.no fra Fossline 

Møbelpakke: BAD-W90-FVGR-001 

• Frontmodell: Linea Malt Std farge, Scala W90 

• Farge: Fossline Varmgrå 

• Skrogalternativ: Uten høyskap. Underskap 60 cm bredde 

• Fargetilpassede sider: Fargetilpasset begge sider underskap 

• Servant: 60 cm Helene heldekkende Evermite servant, hvit gloss 

• Grep: Integrert i front 

• Speil: Speilskap 60x72 cm. 

Linea Malt er en moderne og stram modell med sin glatte overflate og integrerte gripelister. Mal 

gjerne vegger i samme farge som frontene og du vil få en diskre bakgrunn for andre møbler på 

baderommet. Modellens glatte overflate tar seg ekstra godt ut sammen med benkeplater i heltre 

eller annet materiale med struktur. Linea leveres i alle våre standardfarger. ##Frontene og de synlige 

overflatene på de Fargetilpasset sidene er malt i en lys farge, Fossline Varmgrå, som er en varm farge 

med kulør. 

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

skinner og beslag. Underskapet har beskyttende aluminiums-innlegg i bunnen. Skuffene er av typen 

«Scala» og har tette sider i antrasitt. Skuffene er standard 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 Helene er en heldekkende servant laget i Mineral Composite med fargen Evermite white. 

Servanten har bredde 604 mm, som betyr at den vil stikke 2 mm utenfor skapet på hver side. Dybden 

er 460 mm og høyden er 50 mm. Skålen har overløp og er sentrert. I henhold til normer: Motstand 

mot endringer i temperatur: Europeisk norm EN 14688, Antibakteriell: ISO 22196 og CE: Produktet 

oppfyller europeiske normer. Servanten er antibakteriell, har høy holdbarhet og støtbestandighet, 

kan brukes med alle typer kraner, behagelig å ta på og lett å rengjøre. 

Speilet er et rundt speil med slipt kant. Størrelsen er Ø800 mm. 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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