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GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE

For badeværelsesmøbler gælder først og fremmest følgende regel: Undgå at lade vand forblive på over-
fladen. Tør stillestående vand af møblerne. Et mildt rengøringsmiddel og en blød klud er nok til rengøring. 
Undgå at placere møbler direkte op mod badekar eller bruser uden korrekt bruserafskærmning.

Badeværelsesmøbler

Vores badeværelsesmøbler øger din fleksibilitet og dine valgmuligheder i bade-

værelset. Hver eneste lille detalje er udviklet til at kunne modstå det specielle 

og fugtige miljø, som hersker i et badeværelse. Designet er afdæmpet og 

tidløst . De eksklusive farver og overfladematerialer afrunder udtrykket.

Du kan kombinere møbler og porcelæn præcis som du ønsker det, men du 

skal være opmærksom på, at målene på din håndvask og vaskeskabet skal 

stemme overens, da de altid er tilpasset til hinanden.

Møbelpakke
Vores møbelpakke tilhører serien Logic og er først og fremmest 

beregnet til installation i kompakte badeværelser.

Badeværelsesmøbler Nautic
De eksklusive badeværelsesmøbler er fremstillet i fugtbestandige 

materialer og fås i 4 forskellige farver. Vaskeskabet er til passet 

til Nautic-håndvask. De øvrige møbler i Nautic-serien kan nemt 

kombineres med andre af vores porcelænsserier. 

Møblerne leveres samlede og skal blot færdigmonteres med 

den pynteliste, du har valgt. Rammer og døre leveres altid i 

samme farve for at sikre et ensartet og harmonisk udtryk. 

Også spejlskabets ramme er i samme farve. Den eneste und-

tagelse er skabe med døre og skuffer i hvid højglans, hvor 

skabsrammerne leveres i hvid melamin. Alle enheder – døre, 

skuffer og spejle – er udstyret med en soft close-funktion, som 

sikrer blød og lydløs lukning.

Udskiftelige pyntelister gør det nemt at tilpasse og kompo-

nere. Forny dit badeværelse ved blot at udskifte pyntelisterne. 

Vælg mellem aluminium, hvid højglans, sort, rød eller mønstret  

oliventræ. Tre af farverne passer perfekt til vores håndvaskar-

matur Coloric i rød, aluminium eller sort.

Logic
Også her er formålet at skabe plads, præcis som ved porce-

lænsserien af samme navn. Logic-badeværelsesmøbler fås 

i mange forskellige modeller og i flere forskellige materialer. 

Vaskeskabet er designet specielt til Logic-håndvasken, mens 

du frit kan kombinere resten af møblerne med andre bade-

værelsesprodukter. En nyhed er døre og skuffeforstykker 

i højglanssort.
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  Beskrivelse  

Vaskeskab med 2 låger med dæmpet lukning. Udarbejdet i fugtbestandig melaminplade i 4 forskellige overflade-
materialer. Døre og rammer (også på indersiden) har samme farve undtagen for hvid højglans, hvor skabsram-
merne er i hvid melamin. Tætningsliste til at skjule sprækken mellem vasken og skabet er monteret ved leveran-
cen. Armaturet indgår ikke i leverancen. 

      Vægt 

 10 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres færdigmonterede, men uden pynteliste, som bestilles på separat artikelnummer. Der findes fem 
forskellige farver til pyntelisten. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og bolte. 
Håndvasken monteres på skabet og fastgøres med silikone, eller håndvasken monteres på væggen med bolte. 
Er håndvasken monteret på bæringer kan den ikke kombineres med skabet.

Sortiment VVS/ART-nr.
Matgrå A660 00 FG
Hvid højglans 77 9450.121
Oliventræslook A660 00 FH
Hvid melamin 77 9450.120

A672 42 Pynteliste

Oliventræslook 77 9459.126
Hvid højglans 77 9459.121
Aluminium 77 9459.125
Sort 77 9459.124
Rød 77 9459.123 

Supplerende produkter

Anvend gerne vandlås med fleksibel afløbsbøjning for at udnytte skabspladsen-

  A660 Nautic-vaskeskab til håndvask 5550    Nyhed!     

  Nautic A660 i matgrå med pynteliste i oliventræslook, håndvask 5550 og håndvaskarmatur Nautic (håndvask og armatur indgår ikke i 
leverancen).  

  Beskrivelse  

Vaskeskab med 2 låger med dæmpet lukning. Udarbejdet i fugtbestandig melaminplade i 4 forskellige overflade-
materialer. Låger og rammer (også på indersiden) har samme farve undtagen for hvid højglans, hvor skabsram-
merne er i hvid melamin. Tætningsliste til at skjule sprækken mellem vasken og skabet er monteret ved leveran-
cen. (Håndvask og armatur er ikke med i leverancen).

      Vægt 

 11 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres færdigmonterede, men uden pynteliste, som bestilles på separat artikelnummer. Der findes fem 
forskellige farver til pyntelisten. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og skruer. 
Håndvasken monteres på skabet og fastgøres med silikone, eller håndvasken monteres på væggen med skrue. 
Konsolmonteret håndvask kan ikke kombineres med skabet.

  Sortiment  VVS/ART-nr 
Matgrå A659 00 FG
Oliventræslook A659 00 FH
Hvid højglans 77 9450.131
Hvid melamin 77 9450.130

A672 47 Pynteliste

Oliventræslook 77 9459.136
Hvid højglans 77 9459.131
Aluminium 77 9459.135
Sort 77 9459.134
Rød 77 9459.133

Supplerende produkter

Håndvask 5556

  A659 Nautic-vaskeskab til håndvask 5556    Nyhed!     

  Nautic A659 i matgrå med sort pynteliste, håndvask 5556 og håndvaskarmatur Nautic (håndvask og armatur indgår ikke i leverancen).  
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  Beskrivelse  

Vaskeskab med 2 låger med dæmpet lukning. Udarbejdet i fugtbestandig melaminplade i 4 forskellige overflade-
materialer. Låger og rammer (også på indersiden) har samme farve undtagen for hvid højglans, hvor skabsram-
merne er i hvid melamin. Tætningsliste til at skjule sprækken mellem vasken og skabet er monteret ved leveran-
cen. Pynteliste bestilles på separat artikelnummer. (Vask og armatur indgår ikke i leverancen).

      Vægt 

 12 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres færdigmonterede, men uden pynteliste, som bestilles på separat artikelnummer. Der findes fem 
forskellige farver til pyntelisten. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og skruer. 
Håndvasken monteres på skabet og fastgøres med silikone, eller håndvasken monteres på væggen med skrue. 
Konsolmonteret håndvask kan ikke kombineres med skabet.

Sortiment VVS/ART-nr.
 Matgrå A658 00 FG
Oliventræslook A658 00 FH
Hvid højglans 77 9450.141
Hvid melamin 77 9450.140

A672 52 Pynteliste

Oliventræslook 77 9459.146
Hvid højglans 77 9459.141
Aluminium 77 9459.145
Sort 77 9459.144
Rød 77 9459.143

 Supplerende produkter

Håndvask 5560

  A658 Nautic-vaskeskab til håndvask 5560    Nyhed!     

  Nautic A658 i matgrå med hvid pynteliste, håndvask 5560 og håndvaskarmatur Nautic (håndvask og armatur indgår ikke i leverancen).  

  Beskrivelse  

Vaskeskab med en skuffe i fuld dybde og en tilbehørsskuffe. Inddelinger kan bestilles på separat artikelnummer 
for at udnytte skabet mest muligt. Udarbejdet i fugtbestandig melaminplade i 4 forskellige overfladematerialer. 
Skuffefront og rammer (også på indersiden) har samme farve undtagen for hvid højglans, hvor skabsrammerne er 
i hvid melamin. Passer til heldækkende håndvask 5562. Kan også monteres med bordplade som sideskab eller 
bordplade kombineret med eget valg af topmonteret håndvask.

      Vægt 

 24 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres færdigmonterede, men uden pynteliste, som bestilles på separat artikelnummer. Der findes fem 
forskellige farver til pyntelisten. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og skruer. 
Håndvasken monteres på skabet og fastgøres med silikone. Hvis man i stedet for håndvask vælger at montere en 
bordplade, monteres pladen fast på skabet ved hjælp af vinkler, der fastgøres på skabets inderside samt på 
bordpladens underside. Vinkler og skruer følger med bordpladen.

Sortiment VVS/ART-nr.
 Matgrå A663 00 FG
Oliventræslook A663 00 FH
Hvid højglans 77 9450.251
Hvid melamin 77 9450.250

Tilbehør: 

Skuffeindsats 77 9459.802

A666 Bordplade, 602 mm

Oliventræslook A666 00 FH
Matgrå 77 9456.162
Hvid melamin 77 9456.160

A672 60 Pynteliste

Oliventræslook 77 9459.156
Hvid højglans 77 9459.151
Aluminium 77 9459.155
Sort 77 9459.154
Rød 77 9459.153

 Supplerende produkter

Håndvask 5562

A663 Nautic-vaskeskab til håndvask 5562      Nyhed!     

  Nautic A663 i hvid højglans med rød pynteliste, håndvask 5562 og håndvaskarmatur Nautic (håndvask og armatur indgår ikke i 
leverancen). 
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  Beskrivelse  

Vaskeskab med en skuffe i fuld dybde og to tilbehørsskuffer. Inddelinger kan bestilles på separat artikelnummer 
for at udnytte skabet mest muligt. Udarbejdet i fugtbestandig melaminplade i 4 forskellige overfladematerialer. 
Skuffefront og rammer (også på indersiden) har samme farve undtagen for hvid højglans, hvor skabsrammerne er 
i hvid melamin. Passer til heldækkende håndvask 5592. Kan også monteres med bordplade som sideskab eller 
bordplade kombineret med eget valg af topmonteret håndvask.

      Vægt 

 29 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres færdigmonterede, men uden pynteliste, som bestilles på separat artikelnummer. Der findes fem 
forskellige farver til pyntelisten. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og skruer. 
Håndvasken monteres på skabet og fastgøres med silikone. Hvis man i stedet for håndvask vælger at montere en 
bordplade, monteres pladen fast på skabet ved hjælp af vinkler, der fastgøres på skabets inderside samt på 
bordpladens underside. Konsoller til stabilisering medfølger. Vinkler og skruer følger med bordpladen.

Sortiment VVS/ART-nr.
 Hvid højglans 77 9450.271
Oliventræslook A662 00 FH
Matgrå A662 00 FG
Hvid melamin 77 9450.270

Tilbehør: 

Skuffeindsats 77 9459.804

A665 Bordplade, 902 mm

Matgrå 77 9456.162
Oliventræslook A665 00 FH
Hvid melamin 77 9456.160

A672 90 Pynteliste

Oliventræslook 77 9459.176
Hvid højglans 77 9459.171
Aluminium 77 9459.175
Sort 77 9459.174
Rød 77 9459.173 

Supplerende produkter

Håndvask 5592

  A662 Nautic-vaskeskab til håndvask 5592      Nyhed!     

  Nautic A662 i hvid højglans med pynteliste i oliventræslook, håndvask 5592 og håndvaskarmatur Nautic (håndvask og armatur indgår 
ikke i leverancen). 

  Beskrivelse  

Vaskeskab med en skuffe i fuld dybde og to tilbehørsskuffer. Inddelinger kan bestilles på separat artikelnummer 
for at udnytte skabet mest muligt. Udarbejdet i fugtbestandig melaminplade i 4 forskellige overfladematerialer. 
Skuffefront og rammer (også på indersiden) har samme farve undtagen for hvid højglans, hvor skabsrammerne er 
i hvid melamin. Passer til heldækkende håndvask 5512. Kan også monteres med bordplade  som sideskab eller 
bordplade kombineret med eget valg af topmonteret håndvask.

      Vægt 

 34 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres færdigmonterede, men uden pynteliste, som bestilles på separat artikelnummer. Der findes fem 
forskellige farver til pyntelisten. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og skruer. 
Håndvasken monteres på skabet og fastgøres med silikone. Hvis man i stedet for håndvask vælger at montere en 
bordplade, monteres plade fast på skabet ved hjælp af vinkler, der fastgøres på skabets inderside samt på 
bordpladens underside. Konsoller til stabilisering medfølger. Vinkler og skruer følger med bordpladen.

Sortiment VVS/ART-nr.
 Oliventræslook A661 00 FH
Hvid højglans 77 9450.281
Matgrå A661 00 FG
Hvid melamin 77 9450.280

Tilbehør:

Skuffeindsats 77 9459.806

A664 Bordplade, 1202 mm

Oliventræslook A664 00 FH
Matgrå 77 9456.182
Hvid melamin 77 9456.180

A672 12 Pynteliste

Oliventræslook 77 9459.186
Hvid højglans 77 9459.181
Aluminium 77 9459.185
Sort 77 9459.184
Rød 77 9459.183

 Supplerende produkter

Håndvask 5512

  A661 Nautic-vaskeskab til håndvask 5512      Nyhed!     

  Nautic A661 i oliventræslook med pynteliste i samme farve, håndvask 5512 og håndvaskarmatur Nautic (håndvask og armatur indgår 
ikke i leverancen). 
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  Beskrivelse  

Sideskab med 1 låge med dæmpet lukning og med en glashylde. Passer i højden ved siden af vaskeskab 
A658/A659/A660. Udarbejdet i fugtbestandig melaminplade i 4 forskellige overfladematerialer. Fås med højre- 
eller  venstrehængt låge. Låger og rammer (også på indersiden) har samme farve undtagen for hvid højglans, 
hvor skabsrammerne er i hvid melamin.

      Vægt 

 11 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres færdigmonterede, men uden pynteliste, som bestilles på separat artikelnummer. Der findes fem 
forskellige farver til pyntelisten. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og skruer.

Sortiment VVS/ART-nr.

  A669 Med venstrehængslet låge

Oliventræslook A669 00 FH
Hvid højglans 77 9452.121
Matgrå A669 00 FG
Hvid melamin 77 9452.120

A670 Med højrehængslet låge

Oliventræslook A670 00 FH
Hvid højglans 77 9452.221
Matgrå A670 00 FG
Hvid melamin 77 9452.220

A672 40 Pynteliste

Oliventræslook 77 9459.116
Hvid højglans 77 9459.111
Aluminium 77 9459.115
Sort 77 9459.114
Rød 77 9459.113
   

  A669/A670 Nautic-sideskab  Nyhed!     

  Nautic A669/A670 i hvid højglans med rød pynteliste.  

  Beskrivelse  

Sideskab med 1 låge med dæmpet lukning og med en glashylde. Passer i højden ved siden af vaskeskab 
A661/A662/A663. Udarbejdet i fugtbestandig melaminplade i 4 forskellige overfladematerialer. Fås med højre- 
eller venstrehængt låge. Låger og rammer (også på indersiden) har samme farve undtagen for hvid højglans, 
hvor skabsrammen er i hvid melamin.

      Vægt 

 15 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres færdigmonterede, men uden pynteliste, som bestilles på separat artikelnummer. Der findes fem 
forskellige farver til pyntelisten. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og skruer.

Sortiment VVS/ART-nr.

 A667 Med venstrehængslet låge

Oliventræslook A667 00 FH
Hvid højglans 77 9452.141
Matgrå A667 00 FG
Hvid melamin 77 9452.140

A668 Med højrehængslet låge

Oliventræslook A668 00 FH
Hvid højglans 77 9452.241
Matgrå A668 00 FG
Hvid melamin 77 9452.240

A672 40 Pynteliste

Oliventræslook 77 9459.116
Hvid højglans 77 9459.111
Aluminium 77 9459.115
Sort 77 9459.114
Rød 77 9459.113

  A667/A668 Nautic-sideskab  Nyhed!     

  Nautic A667/A668 i oliventræslook med pynteliste i samme farve.
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  Beskrivelse  

Højskab med 2 låger med dæmpet lukning og med tre glashylder. Udarbejdet i fugtbestandig melaminplade 
i 4 forskellige overfladematerialer. Fås med højre- eller venstrehængte låger. Låger og rammer (også på inder-
siden) har samme farve undtagen for hvid højglans, hvor skabsrammerne er i hvid melamin.

      Vægt 

 35 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres færdigmonterede, men uden pynteliste, som bestilles på separat artikelnummer. Der findes fem 
forskellige farver til pyntelisten. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og skruer.

Sortiment VVS/ART-nr.

 A675 Med venstrehængslet låge

Oliventræslook A675 00 FH
Hvid højglans 77 9454.141
Matgrå A675 00 FG
Hvid melamin 77 9454.140

A676 Med højrehængslet låge

Oliventræslook A676 00 FH
Hvid højglans 77 9454.241
Matgrå A676 00 FG
Hvid melamin 77 9454.240

A672 40 Pynteliste

Oliventræslook 77 9459.116
Hvid højglans 77 9459.111
Aluminium 77 9459.115
Sort 77 9459.114
Rød 77 9459.113

675/676 Nautic-højskab med 2 låger  Nyhed!     

  Nautic A675/A676 i matgrå med aluminium pynteliste.  

  Beskrivelse  

Vægskab med 1 låge med dæmpet lukning og med to glashylder. Udarbejdet i fugtbestandig melaminplade 
i 4 forskellige overfladematerialer. Fås med højre- eller venstrehængte låger. Låger og rammer (også på inder-
siden) har samme farve undtagen for hvid højglans, hvor skabsrammerne er i hvid melamin.

      Vægt 

 11 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres færdigmonterede, men uden pynteliste, som bestilles på separat artikelnummer. Der findes fem 
forskellige farver til pyntelisten. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og skruer.

Sortiment VVS/ART-nr.
 

A671 Med venstrehængslet låge

Oliventræslook A67100FH

Hvid højglans 77 9453.141

Matgrå A67100FG

Hvid melamin  77 9453.140

A672 Med højrehængslet låge

Oliventræslook A67200FH

Hvid højglans 77 9453.241

Matgrå A67200FG

Hvid melamin  77 9453.240

A672 40 Pynteliste

Oliventræslook  77 9459.116

Hvid højglans 77 9459.111

 Aluminium  77 9459.115

Sort 77 9459.114

Rød 77 9459.113

   

  A671/A672 Nautic-vægskab  Nyhed!         

  Nautic A671/A672 i hvid højglans med sort pynteliste.   
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  Beskrivelse  

Højskab med 2 låger med dæmpet lukning, en skuffe samt tre glashylder. Udarbejdet i fugtbestandig melamin-
plade i 4 forskellige overfladematerialer. Fås med højre- eller venstrehængte låger. Låger og rammer (også på 
indersiden) har samme farve undtagen for hvid højglans, hvor skabsrammerne er i hvid melamin.

      Vægt 

 36 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres færdigmonterede, men uden pynteliste, som bestilles på separat artikelnummer. Der findes fem 
forskellige farver til pyntelisten. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og skruer.

Sortiment VVS/ART-nr.

 A673 Med venstrehængslet låge

Oliventræslook A673 00 FH
Hvid højglans 77 9454.341
Matgrå A673 00 FG
Hvid melamin 77 9454.340

A674 Med højrehængslet låge

Oliventræslook A674 00 FH
Hvid højglans 77 9454.441
Matgrå A674 00 FG
Hvid melamin 77 9454.440

A672 40 Pynteliste

Oliventræslook 77 9459.116
Hvid højglans 77 9459.111
Aluminium 77 9459.115
Sort 77 9459.114
Rød 77 9459.113

  A673/A674 Nautic-højskab med 2 låger og en skuffe        Nyhed!     

  Nautic A673/A674 i oliventræslook med aluminium pynteliste  

  Beskrivelse  

Spejlskab med to låger og spejl på indersiden af dørene. Med fire glashylder, 230V-stikkontakt og belysning, 
2 lysstofrør á 13W. Kapslingsklasse IP44. Skabsramme i fugtbestandig melaminplade i 3 forskellige 
overfladematerialer.

      Vægt 

 22 kg med emballage.

  Montering 

 Beregnet til fastmontering. Elinstallationen skal udføres af en autoriseret installatør. Til montering i område 2 i 
badeværelset. Spejlskabet leveres monteret. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag 
og skruer.

Sortiment VVS/ART-nr.
 Matgrå A369 60 FG
Oliventræslook A369 60 FH
Hvid melamin 77 9457.240

  A369 60 Nautic-spejlskab med belysning          Nyhed!    

  Nautic A369 60  
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  Beskrivelse  

Spejlskab med to låger og spejl på indersiden af dørene. Med fire glashylder, stikkontakt og belysning, 2 lysstofrør 
á 14W. Kapslingsklasse IP44. Skabsramme i fugtbestandig melaminplade i 3 forskellige overfladematerialer.

      Vægt 

 31 kg med emballage.

  Montering 

 Beregnet til fastmontering. Elinstallationen skal udføres af en autoriseret installatør. Til montering i område 2 i 
badeværelset. Spejlskabet leveres monteret. Skabet fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag 
og skruer.

Sortiment VVS/ART-nr.
 Oliventræslook A369 90 FH
Matgrå A369 90 FG
Hvid melamin 77 9457.260

  A369 90 Nautic-spejlskab med belysning          Nyhed!    

  Nautic A369 90  

  Beskrivelse  

Spejl med belysning, 2 lysstofrør á 13W. Kapslingsklasse IP44. Bagstykke i fugtbestandig melaminplade i 
3 forskellige overfladematerialer. Kan suppleres med glashylde.

      Vægt 

 17 kg med emballage.

  Montering 

 Beregnet til fastmontering. Elinstallationen skal udføres af en autoriseret installatør. Til montering i område 2 i 
badeværelset. Speglet leveres monteret og fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og 
skruer. Hylden monteres under speglet med klargjorte beslag.

Sortiment VVS/ART-nr.
Hvid melamin 77 9457.140
Oliventræslook A367 60 FH
Matgrå A367 60 FG

Tilbehør: 

Glashylde 77 9457.840

  A367 60 Nautic-spejl med belysning          Nyhed!    

  Nautic A367 60  
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  Beskrivelse  

Spejl med belysning, 2 lysstofrør á 21W. Kapslingsklasse IP44. Bagstykke i fugtbestandig melaminplade i 
3 forskellige overfladematerialer. Kan suppleres med glashylde.

      Vægt 

 25 kg med emballage.

  Montering 

 Beregnet til fastmontering. Elinstallationen skal udføres af en autoriseret installatør. Til montering i område 2 i 
badeværelset. Speglet leveres monteret og fastgøres på væggen med medfølgende ophængningsbeslag og 
skruer. Hylden monteres under speglet med klargjorte beslag.

Sortiment VVS/ART-nr.
 Hvid melamin 77 9457.160
Oliventræslook A367 90 FH
Matgrå A367 90 FG

Tilbehør: 

Glashylde 77 9457.860

  A367 90 Nautic-spejl med belysning          Nyhed!    

  Nautic A367 90  

  Beskrivelse  

Logic-serien er først og fremmest velegnet til små badeværelser. På trods af de små ydermål har de alligevel store 
overflader. Skabet med to døre i hvid melamin leveres færdigmonteret med håndvask, medfølgende forkromede 
håndtag og en hylde.

    Armatur 

 Med hul til armatur til højre eller venstre.

  Vægt 

 17 kg med emballage.

  Montering 

 Skabet med to døre i hvid melamin leveres færdigmonteret med medfølgende forkromede håndtag og hylde. 
Ved montering er det ikke nødvendigt med konsoller, da skabet skrues ind i væggen, og håndvask 5189 har udløb 
på undersiden for at passe til skabet. Håndvasken monteres med blød fuge mod væggen ifølge medfølgende 
monteringsvejledning.

Sortiment VVS/ART-nr.
1850 Møbelpakke med armaturhul til højre 77 9428.200
1850 Møbelpakke med armaturhul til venstre 77 9428.100

 Supplerende produkter 

 Benyt vores vandlås med fleksibel afløbsslange. Artikelnr. 81 4830 00 02.

  1850 Logic-møbelpakke  

  Logic møbelpakke med Nautic-håndvaskarmatur (armaturet indgår ikke i leverancen).  Måltolerance porcelæn 2%  
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  Beskrivelse  

Egnet til håndvask 5193, men også under håndvask 5194, som er lidt bredere end underskabet. Håndvaskeskabet 
har to låger og bordplade i hvid eller gråmelerett laminat. Forkromede greb A skal bestilles separat. Fremstillet i 
fugtbestandig melaminplade med låger i 4 forskellige overfladematerialer; valnød, sort højglans, hvid og  højglans 
hvid.

      Vægt 

 18 kg inkl. emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres med hvide monterede skabsrammer, der er suppleret med låger med valgfri overflader. 
Hullerne til grebene er forborede, men grebene er ikke monteret. Skabet monteres på badeværelsesvæggen vha. 
de medfølgende beslag. Skruer og rawlplugs medfølger ikke. Skabet monteres frit under den boltmonterede 
håndvask op imod vaskens bund. Alternativt kan håndvasken monteres med silikone imod en flisebeklædt væg 
og bordpladen på det monterede skab.

Sortiment VVS/ART-nr.
Hvid skabsramme 77 9421.150
Bordplade 56 cm, hvid 77 9421.850
Bordplade 56 cm, gråmeleret 77 9421.852

Låger (OBS! bestil 2 stk.)
Valnød 77 9421.957
Sort højglans 77 9421.952
Hvid højglans 77 9421.951
Hvid melamin 77 9421.950

Greb A (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.910

 Supplerende produkter 

 1856 møbelskab passer til håndvask 5193, men også under håndvask 5194, som er lidt bredere end underskabet.
  

  1856 Logic vaskeskab til håndvask 5193  

  Logic 1856 med gråmeleret bordplade og låger i hvid melamin.  

  Beskrivelse  

Håndvaskeskab med én skuffe og én vippelåge. Den øverste låge vipper nedad, når den åbnes. Håndvaskeskabet 
har to låger og bordplade i hvid eller grå emaljeret laminat. Forkromede greb medfølger. Fremstillet i fugtbestandig 
melaminplade med låger i 4 forskellige overfladematerialer; valnød,  hvid, sort højglans og hvid  højglans.

      Vægt 

21 kg inkl. emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres med hvide monterede skabsrammer, der er suppleret med låger med valgfri overflader. Hullerne 
til grebene er forborede, men grebene er ikke monteret. Skabet monteres på badeværelsesvæggen vha. de 
medfølgende beslag. Skruer og rawlplugs medfølger ikke. Skabet monteres frit under den boltmonterede 
håndvask op imod vaskens bund. Alternativt kan håndvasken monteres med silikone imod en flisebeklædt væg og 
bordpladen på det monterede skab.

Sortiment VVS/ART-nr.
Hvid skabsramme 77 9421.360
Bordplade 60 cm, hvid 77 9421.860
Bordplade 60 cm, gråmeleret 77 9421.862

Skuffe og låge

Valnød 77 9421.967
Sort højglans 77 9421.962
Hvid højglans 77 9421.961
Hvid melamin 77 9421.960

Greb A (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.910
Greb C (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.930

 Supplerende produkter 

1800 møbelskab er egnet til håndvask Logic 5194.
Benyt vores vandlås med fleksibel afløbsslange. Artikelnr 81 4830 00 02.
Skuffen i skabet giver maksimal fri plads til det fleksible afløb bag skuffen.
  

  1800 Logic vaskeskab til håndvask 5194  

Logic 1800 i valnød med gråmeleret bordplade, skuffe og vippelåge    
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  Beskrivelse  

Håndvaskeskab med en skuffe i fuld dybde og en indvendig hylde, der udnytter pladsen mest muligt. Fremstillet i 
fugtresistent melaminplade med skuffefront i fire forskellige overfladematerialer. Passer først og fremmest 
sammen med håndvask 5169. Kan også monteres med bordplade, som sideskab eller med bordplade kombineret 
med eget valg af topmonteret håndvask.

      Vægt 

 18 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres med hvide, monterede skabsrammer, der afsluttes med skuffefront i en overflade efter eget valg. 
Hul til greb er udboret på forhånd (ikke gennemboret). Greb bestilles separat. Monteringsliste fastgøres på 
badeværelsesvæggen og skabet hænges op med to kroge. Skabet kan justeres vandret. Justerbar monteringsliste 
og vandlås til montering i væg eller gulv medfølger. Skruer og rawlplugs medfølger ikke. Håndvasken anbringes 
oven på skabet og fastgøres med silikone. Hvis man i stedet for håndvask vælger at montere en bordplade, 
monteres pladen fast på skabet ved hjælp af vinkler, der fastgøres på skabets inderside samt på pladen under-
side. Vinkler og skruer følger med bordpladen.
 

Sortiment VVS/ART-nr.
Hvid skabsramme 77 9421.460
Skuffefront, valnød 77 9421.977
Skuffefront, sort højglans 77 9421.972
Skuffefront, hvid højglans 77 9421.971
Skuffefront, hvid melamin 77 9421.970

Bordplade 60 cm, hvid 77 9421.870

Greb A (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.910
Greb C (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.930

Støtteben i krom. 
Justérbare: 320–340 mm, 2 stk. GB7118000004

 Supplerende produkter 

1860 passer til håndvask 5169
  

  1860 Logic vaskeskab til vask 5169  

  Logic 1860 med skuffefront i valnød, håndvask 5169 og Nautic-håndvaskarmatur. (Håndvask og armatur er ikke med i leverancen). 
Billeder af detaljer: Håndtag A (øverst) og håndtag C. Håndtag er ikke med i leverancen.  

  Beskrivelse  

Håndvaskeskab med en dyb skuffe og en indvendig hylde, der udnytter den fulde plads mest muligt. Fremstillet i 
fugtresistent melaminplade med skuffefront i fire forskellige overfladematerialer. Passer først og fremmest 
sammen med håndvask 5171. Kan også monteres med bordplade, som sideskab eller bordplade kombineret med 
eget valg af topmonteret håndvask.

      Vægt 

 30 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres med hvide, monterede skabsrammer, der afsluttes med skuffefront i en overflade efter eget valg. 
Hul til greb er udboret på forhånd (ikke gennemboret). Greb bestilles separat. Monteringsliste fastgøres på 
badeværelsesvæggen og skabet hænges op med to kroge. Skabet kan justeres vandret. Justerbar monteringsliste 
og vandlås til montering i væg eller gulv medfølger. Skruer og rawlplugs medfølger ikke. Håndvasken anbringes 
oven på skabet og fastgøres med silikone. Hvis man i stedet for håndvask vælger at montere en bordplade, 
monteres pladen fast på skabet ved hjælp af vinkler, der fastgøres på skabets inderside samt på pladen under-
side. Vinkler og skruer følger med bordpladen.

Sortiment VVS/ART-nr.
Hvid skabsramme 77 9421.490
Skuffefront, valnød 77 9421.987
Skuffefront, sort højglans 77 9421.982
Skuffefront, hvid højglans 77 9421.981
Skuffefront, hvid melamin 77 9421.980

Bordplade 90 cm, hvid 77 9421.880

Greb A (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.910
Greb C (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.930

Støtteben i krom GB7118000004

 Supplerende produkter 

 1890 passer til håndvask 5171
  

  1890 Logic vaskeskab til vask 5171  

  Logic 1890 med skuffefront i sort højglans, håndvask 5171 og Nautic-håndvaskarmatur. (Håndvask og armatur er ikke med i 
leverancen). Billeder af detaljer: Håndtag A (øverst) og håndtag C. Håndtag er ikke med i leverancen.  
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  Beskrivelse  

To stk 1812 sideskabe i kombination med håndvaskeskab1860. Sideskabet er fremstillet i fugtresistent melamin-
plade og har et hyldeplan. Skabet kan kombineres med låge i fire forskellige materialer. Skabskombinationen 
passer til håndvask 5188, som er 120 cm. Kan også monteres med bordplade, som sideskab eller med bordplade 
og topmonteret håndvask efter eget valg. 

Sortiment VVS/ART-nr.
Hvid skabsramme 77 9421.430
Låge, valnød* 77 9421.997
Låge, sort højglans* 77 9421.992
Låge, hvid højglans* 77 9421.991
Låge, hvid melamin 77 9 421.990

* OBS! Bestil 2 stk. af disse + 1 stk. 1860 for at få en længde på 120 cm.

Bordplade 120 cm, hvid 77 9421.890

Greb B (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.920
Greb C (OBS! Bestil 1 stk.) 77 9429.930

Støtteben i krom GB7118000004
Justérbare: 320–340 mm, 2 stk.

  1812 sideskab i kombination med 1860 Logic håndvaskeskab og 

håndvask 5188

    

  Beskrivelse  

Med låge, der kan vendes med henblik på højre- eller venstrehængsling. Med flytbar hylde i træ. Forkromet greb 
bestilles separat. Fremstillet i fugtbestandig melaminplade med låger i 4 forskellige overfladematerialer; valnød,  
hvid, sort højglans og hvid  højglans. Logic-møbelsortimentet er også velegnet til kombinering med andre serier 
fra Gustavsberg.

      Vægt 

 9 kg inkl. emballage

  Montering 

 Møblerne leveres med hvide monterede skabsrammer, der er suppleret med låger med valgfri overflader. Hullerne 
til grebene er forborede, men grebene er ikke monteret. Skabet monteres på badeværelsesvæggen vha. de 
medfølgende beslag. Skruer medfølger

Sortiment VVS/ART-nr.
Hvid skabsramme 77 9423.330
Låge, valnød 77 9423.837
Låge, sort højglans 77 9423.852
Låge, hvid højglans 77 9423.831
Låge, hvid melamin 77 9423.830

Greb A (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.910
Greb B (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.920

  1810 Logic vægskab  

  Logic 1810 med låge i valnød. Billeder af detaljer: Greb A (øverst) og greb B bestilles separat.  
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  Beskrivelse  

Med låge, der kan vendes med henblik på højre- eller venstrehængsling. Forkromet greb bestilles separat. 
Fremstillet i fugtbestandig melaminplade med låger i 4 forskellige overfladematerialer; valnød, sort højglans, hvid 
melamin og højglans hvid. Logic-møbelsortimentet er desuden velegnet til kombinering med andre serier fra 
Gustavsberg.

      Vægt 

 5 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres med hvide monterede skabsrammer, der er suppleret med låger med valgfri overflader. Hullerne 
til grebene er forborede, men grebene er ikke monteret. Skabet monteres på badeværelsesvæggen vha. de 
medfølgende beslag. Skruer medfølger

Sortiment VVS/ART-nr.
Hvid skabsramme 77 9423.130
Låge, valnød 77 9423.817
Låge, sort højglans 77 9423.812
Låge, hvid højglans 77 9423.811
Låge, hvid melamin 77 9423.810

Greb A (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.910
Greb B (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.920

  1820 Logic vægskab

  Logic 1820 med låge i valnød. Billeder af detaljer: Greb A (øverst) og greb B bestilles separat.

  Beskrivelse  

Med låge, der kan vendes med henblik på højre- eller venstrehængsling. Med flytbar hylde i træ samt separat 
skuffe med vippelåge. Forkromet greb bestilles separat. Fremstillet i fugtbestandig melaminplade med låger i 4 
forskellige overfladematerialer; valnød, sort højglans, hvid melamin og højglans hvid. Logic-møbelsortimentet er 
desuden velegnet til kombinering med andre serier fra Gustavsberg.

      Vægt 

 11 kg med emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres med hvide monterede skabsrammer, der er suppleret med låger med valgfri overflader. Hullerne 
til grebene er forborede, men grebene er ikke monteret. Skabet monteres på badeværelsesvæggen vha. de 
medfølgende beslag. Skruer medfølger.

Sortiment VVS/ART-nr.
Hvid skabsramme 77 9423.630
Låge, valnød 77 9423.837
Låge, sort højglans 77 9423.852
Låge, hvid højglans 77 9423.831
Låge, hvid melamin 77 9423.830

Skuffefront, valnød 77 9423.917 
Skuffefront, sort højglans 77 9423.912
Skuffefront, hvid højglans 77 9423.911
Skuffefront, hvid melamin 77 9423.910

Greb A (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.910
Greb B (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.920

  1840 Logic vægskab med skuffe og låge

  Logic 1840 med låge i valnød. Billeder af detaljer: Greb A (øverst) og greb B bestilles separat.  
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  Beskrivelse  

Med låger, der kan vendes med henblik på højre- eller venstrehængsling. Med 2 flytbare hylder i træ. Forkromet 
greb bestilles separat. Fremstillet i fugtbestandig melaminplade med låger i 4 forskellige overfladematerialer; 
valnød, sort højglans, melamin og højglans hvid. Logic-møbelsortimentet er desuden velegnet til kombinering 
med andre serier fra Gustavsberg.

      Vægt 

 19 kg inkl. emballage.

  Montering 

 Møblerne leveres med hvide monterede skabsrammer, der er suppleret med låger med valgfri overflader. 
Hullerne til grebene er forborede, men grebene er ikke monteret. Skabet monteres på badeværelsesvæggen vha. 
de medfølgende beslag. Skruer medfølger.

Sortiment VVS-nr.
Hvid skabsramme 77 9424.130

Låge (OBS! Bestil 2 stk.):
Valnød 77 9424.837
Sort højglans 77 9423.832
Hvid højglans 77 9424.831
Hvid melamin 77 9424.830

Greb A (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.910
Greb B (OBS! Bestil 2 stk.) 77 9429.920

  1870 Logic højskab

  Logic 1870 med låger i valnød. Billeder af detaljer: Greb A (øverst) og greb B bestilles separat.  

        Vægt 

 10 kg med emballage.

  Montering 

 Beregnet til fastmontering på væg. Ramme med belysning monteres på væggen ifølge den medfølgende monte-
ringsvejledning. Derefter hænges spejlet på rammen. Elinstallationen skal udføres af en autoriseret elektriker. 
Alle monteringsdele medfølger. Kapslingsklasse IP44. Til montering i område 2 i badeværelset.

  Sortiment   VVS-nr. 
 1880-60 spejl 600 x 650 mm med to lysstofrør á 13 W  77 9427.620
   

  1880-60 Logic-spejl med belysning  
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        Vægt 

 12,5 kg med emballage.

  Montering 

 Beregnet til fastmontering på væg. Ramme med belysning monteres på væggen ifølge den medfølgende monte-
ringsvejledning. Derefter hænges spejlet på rammen. Elinstallationen skal udføres af en autoriseret elektriker. 
Alle monteringsdele medfølger. Kapslingsklasse IP44. Til montering i område 2 i badeværelset.

  Sortiment   VVS-nr. 
 1880-90 spejl 900 x 650 mm med to lysstofrør á 13 W  77 9427.640
   

  1880-90 Logic-spejl med belysning  

    

        Vægt 

 16 kg med emballage.

  Montering 

 Beregnet til fastmontering på væg. Ramme med belysning monteres på væggen ifølge den medfølgende monte-
ringsvejledning. Derefter hænges spejlet på rammen. Elinstallationen skal udføres af en autoriseret elektriker. 
Alle monteringsdele medfølger. Kapslingsklasse IP44. Til montering i område 2 i badeværelset.

  Sortiment   VVS-nr. 
 1880-120 spejl 1200 x 650 mm med to lysstofrør á 13 W  77 9427.660
   

  1880-120 Logic-spejl med belysning  
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  Beskrivelse  

Belysningspanel med tre indbygningsspot og 230 V-eludtag for tilslutning til jordstik. Beregnet til fast montering 
på væg med spejl 1835.

      Vægt 

 3 kg med emballage.

  Montering 

 Panelet monteres på væggen i henhold til den medfølgende monteringsvejledning. Elinstallationen skal udføres af 
en autoriseret elektriker. De påkrævede monteringsdele medfølger. Sluttes til 230 V vekselstrøm, 50 Hz. 
Udgangseffekt 3x10 W. Kapslingsklasse IP21. Til montering i område 3 i badeværelset.

  Sortiment   VVS-nr. 
 1836 Spejl 600 x 840 mm  77 9427.180 
 1830 Hvidt belysningspanel  77 9427.560
 1835 Spejl 600 x 720 mm  77 9427.170 
   

1830 Logic belysningspanel til 1835 spejl

    

  Beskrivelse  

Vandlås, der er specielt udviklet til montering sammen med håndvask på skab. Vandlåsen sættes op tæt mod 
væggen og giver derfor plads til at udnytte opbevaringspladsen i skabet.

          Sortiment   VVS-nr. 
Vandlås universal til væg- eller gulvmontering   75 0454.132 
   

  Vandlås med fleksibel afløbsslange  

    


