The Wall

Om brutal elegans är ett uttryck, så är det den perfekta beskrivningen
av The Wall. En brutal vägg av stenblock med elegant, dold förvaring och
med helt integrerad ho, är det här ett badrum som tar för sig.
Produktinformation
The Wall är precis som namnet beskriver en vägg, men ändå en
möbel. Den byggs utanpå en badrumsvägg med våtrumsskikt
enligt gällande våtrumsregler. The Wall kräver ett djup på minst 42
cm. Alla delar i sten, tvättställ, speglar och lådfronter har samma
unika mått. Stenarna är placerade i ett grafiskt fiskbensmönster
och bakom några stenar döljer sig rymliga lådor som öppnas
genom ett litet smidigt tryck. Produkten består av tre moduler
och du väljer själv hur många du önskar och har plats för.
Grundmodulen består av ett tvättställ med speglar som kaklas in
på väggen samt ett spegelskåp med dolda lådor. Därtill finns en
höger och en vänster-modul med förvaring att lägga till. Se de
olika modulerna och mått på nästa sida.

Skötselråd

Produktspecifikation
Bredd: 1249 / 2498 / 3747 mm

Material:

Djup:

420 mm

Höjd:

2188 mm

Väggplattor, Lådfronter och
tvättställ i Granit Nero Assoluto
Speglar
Lådor med push-to-openfunktion från Blum
Blandare 5 mm, från Treemme

Vikt:

- kg

Granit är ett mycket tåligt material som är motståndskraftigt mot
mekanisk åverkan, tål vatten och omild behandling. INITIs möbler
är impregnerade. Detta för att förenkla eventuella kalkavlagringar
och underhåll. För rengöring och underhåll av möbler i granit
kan man använda vanligt rengöringsmedel, handdiskmedel eller
allrent. Såpa är dock att föredra då den har ett naturligt fett
som skyddar stenen. Granit är inte känslig mot sura ämnen eller
kemikalier men dessa bör ändå användas med försiktighet.
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The Wall - Modul A (standard)

Modul A
Bredd:

1249 mm

Djup:

420 mm

Höjd:

2188 mm

Följande ingår i Modul A:
Stenplattor för vägg enligt bild.
2 st speglar för väggmontering
1 st stående spegel med dubbla lådutdrag
1 st tvättställ
1 st väggmonterad blandare från Treemme
1 st lucka för underskåp

Modul B

Modul B

Modul A

Modul C

Modul A+B
Total bredd: 2498 mm

Modul A

Modul A+B+C
Total bredd: 3747 mm

Modul A

Modul C

Modul A+C
Total bredd: 2498 mm
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The Wall - Modul B

Modul B
Bredd:

1249 mm

Djup:

420 mm

Höjd:

2188 mm

Följande ingår i Modul B:
Stenplattor för vägg enligt bild.
3 st förvaringslådor varav 2 st stående
med dubbla lådutdrag

Modul B

Modul A

Modul A+B+C
Total bredd: 3747 mm

Modul C

Modul B

Modul A

Modul A+B
Total bredd: 2498 mm
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The Wall - Modul C

Modul C
Bredd:

1249 mm

Djup:

420 mm

Höjd:

2188 mm

Följande ingår i Modul C:
Stenplattor för vägg enligt bild.
3 st förvaringslådor varav 1 st stående
med dubbla lådutdrag

Modul B

Modul A

Modul A+B+C
Total bredd: 3747 mm

Modul C

Modul A

Modul C

Modul A+C
Total bredd: 2498 mm
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