Hygienskåp Femett

Standard
Art. nr 717100
475 x 640 x 140 mm

Femett Standard
Spegel både på in- och utsidan.
En fast hylla. Speglarna är
miljövänliga (bly och kopparfria).
Bottenplatta för bägare, handdukar och
en dispenser med enhandsreglage.
Andra bottenplattor finns som tillbehör.
Dispenser, cylinderlås samt två nycklar
ingår.
Distansram (som flyttar ut skåpet 15 cm)
finns som tillbehör, art.nr 971772.
Belysning beställs separat.
Se produktblad Belysning. Alla
armaturer säkerhetstestade och
certifierade av Intertek Semko.

10 års garanti
Vii lämnar 10 års garanti på Kungsör
och Femett plåtskåp tack vare:
– den rostskyddade plåtens höga
kvalitet (galvanneal plåt).
– pulverlackens egenskaper.
– den rationella och kvalitetssäkrade
tillverkningsprocessen.
– den noggranna slutkontrollen
som görs av våra kvalitetsansvariga.

Reserdelar
Spegel, byts ej
Gångjärn, fast i dörren
Lås, art nr: 977123
Nyckel, art nr: 977122
Lås komplett, art nr: 923001

LED Belysning
art nr: 634700
art nr: 634701 eluttag höger
art nr: 634702 eluttag vänster

Snabb, enkel montering
Överkanten på skåpet monteras
1 870 mm över färdigt golv. För LEDbelysningen är måttet 1 860 mm. (Utan
belysning kan skåpet monteras på annan höjd.)
Skåpet kräver endast två uppsättningsskruvar.
Belysningen fästs på skåpets ovansida med två plåtskruvar i förborrade
hål.
Lysrör: Elanslutning monteras 1 900
mm över färdigt golv.
LED-belysning: Elanslutning monteras 1 890 mm över färdigt golv.
Se även sid 4, Moneringsanvisningar.
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Hygienskåp Femett

Care (höjd 64 cm)
Art. nr 717200
475 x 640 x 175 mm

Femett Care
Vinklad spegel gör det möjligt för både
rullstolsburna och stående att använda
spegeln. Spegeln är miljövänlig (bly och
kopparfri).
En fast hylla.
Bottenplatta för bägare, handdukar och
en dispenser med enhandsreglage.
Andra bottenplattor finns som tillbehör.
Dispenser, cylinderlås samt två nycklar
ingår.
Distansram (som flyttar ut skåpet 15 cm)
finns som tillbehör, art.nr 971772.
Belysning beställs separat. Se
produktblad Belysning. Alla armaturer
säkerhetstestade och certifierade av
Intertek Semko.

10 års garanti
Vi lämnar 10 års garanti på Kungsör
och Femett plåtskåp tack vare:
– den rostskyddade plåtens höga
kvalitet (Galvanneal plåt).
– pulverlackens egenskaper.
– den rationella och kvalitetssäkrade
tillverkningsprocessen.
– den noggranna slutkontrollen
som görs av våra kvalitetsansvariga.

Reserdelar
Spegel, byts ej
Gångjärn, fast i dörren
Lås, art nr: 977123
Nyckel, art nr: 977122
Lås komplett, art nr: 923001

LED Belysning
art nr: 634700
art nr: 634701 eluttag höger
art nr: 634702 eluttag vänster

Snabb, enkel montering
Överkanten på skåpet monteras
1 870 mm över färdigt golv. För LEDbelysningen är måttet 1 860 mm. (Utan
belysning kan skåpet monteras på annan höjd.)
Skåpet kräver endast två uppsättningsskruvar.
Belysningen fästs på skåpets ovansida med två plåtskruvar i förborrade
hål.
Lysrör: Elanslutning monteras 1 900
mm över färdigt golv.
LED-belysning: Elanslutning monteras 1 890 mm över färdigt golv.
Se även sid 4, Moneringsanvisningar.
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Hygienskåp Femett

Care (höjd 81 cm)
Art. nr 717300
475 x 810 x 175 mm

Femett Care har
Extra höjd för ökad tillgänglighet.
Vinklad spegel gör det möjligt för både
rullstolsburna och stående att använda
spegeln. Spegeln är miljövänlig (bly och
kopparfri).
En fast hylla.
Bottenplatta för bägare, handdukar och
en dispenser med enhandsreglage.
Andra bottenplattor finns som tillbehör.
Dispenser, cylinderlås samt två nycklar
ingår.
Distansram (som flyttar ut skåpet 15 cm)
finns som tillbehör, art.nr 971771.
Belysning beställs separat.
Se produktblad Belysning. Alla
armaturer säkerhetstestade och
certifierade av Intertek Semko.

10 års garanti
Vi lämnar 10 års garanti på Kungsör
och Femett plåtskåp tack vare:
– den rostskyddade plåtens höga
kvalitet (Galvanneal plåt).
– pulverlackens egenskaper.
– den rationella och kvalitetssäkrade
tillverkningsprocessen.
– den noggranna slutkontrollen
som görs av våra kvalitetsansvariga.

Reserdelar
Spegel, byts ej
Gångjärn, fast i dörren
Lås, art nr: 977123
Nyckel, art nr: 977122
Lås komplett, art nr: 923001

LED Belysning
art nr: 634700
art nr: 634701 eluttag höger
art nr: 634702 eluttag vänster

Snabb, enkel montering
Överkanten på skåpet monteras
1 870 mm över färdigt golv. För LEDbelysningen är måttet 1 860 mm. (Utan
belysning kan skåpet monteras på annan höjd.)
Skåpet kräver endast två uppsättningsskruvar.
Belysningen fästs på skåpets ovansida med två plåtskruvar i förborrade
hål.
Lysrör: Elanslutning monteras 1 900
mm över färdigt golv.
LED-belysning: Elanslutning monteras 1 890 mm över färdigt golv.
Se även sid 4, Moneringsanvisningar.
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