Hex Metal

Föreställ dig processen när ett stycke aluminium formas för just ditt badrum och sedan anodiseras för
att få ett uttryck som är helt unikt och som för evigt behåller sin attraktionskraft. Lägg till det ett raster
i samma material som är estetiskt fulländat och samtidigt har en central funktion.
Produktinformation
Hex Metal är en generös vägghängd möbel helt i aluminium.
Toppskivan består av ett raster med hexagonformade hål i ett
storleksmönster anpassat efter vattenflödet. Toppskivan öppnas
lätt för rengöring, genom gasfjädrar. Tre breda lådfronter i olika
höjd döljer rymliga lådor i olika storlekar. Lådorna är utrustade
med SERVO-DRIVE, en elektrisk öppningsfunktionen från Blum.
En liten knuff på fronten och lådan öppnas automatiskt. Med den
integrerade BLUMOTION-dämpningen får lådan även en mjuk
och tyst stängning. När du köper Hex Metal från INITI ingår två
smakfullt designade och prisbelönta blandare, ur serien 5 mm
från italienska Treemme.

Skötselråd

Produktspecifikation
Bredd:

2000 mm

Djup:

505 mm

Höjd:

600 mm

Vikt:

100 kg

Material:
Naturanodiserad
aluminiumtopp och front
Svartanodiserad stomme
Pulverlackad aluminiumho
Lådor med Servo-Drive och
BLUMOTION från Blum
Blandare, 2 st 5 mm i borstad
stål från Treemme
Stålkonsoler för upphängning

Aluminiumet har genomgått en kemisk behandling för att få den
anodiserade ytan. En anodiserad yta är tålig och kräver inte så
mycket underhåll, dock är den känslig för repor. Den svarta hon,
är tillverkad i pulverlackad aluminium. Även denna yta är väldigt
slitstark och tålig. Dock är även den känslig för repor.
Vid rengöring av både aluminium och lackad yta, använd en mjuk
trasa och ljummet vatten. Till hon kan man även använda vanligt
rengöringsmedel utan ammoniak, slipmedel eller syra. Undvik
även kemiska eller frätande produkter och rengöring och trasor
med slipeffekt.
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