MULTO+ / STEPGUIDE

KOM GODT I MÅL
FØLG FEM ENKLE STEPS OG FÅ OPFYLDT DIN BADEVÆRELSESDRØM

3. VÆLG VASK

• Porcelæn eller helstøbt marmor
• Vælg vask i bredden 50-120 cm
• Vælg mellem 3 borddybder

SE SIDE 14

1. VÆLG FARVE
SE SIDE 12

4. VÆLG SPEJLLØSNING
Hvid højglans

Pine grey

Sort struktur

Grå dekor

• Spejl eller spejlskab
• Integreret lys eller separate lamper

SE SIDE 16

Multo+ standardgreb

2. VÆLG VASKESKAB
• Vælg skabe i bredden 50-120 cm
• Vælg mellem tre dybder
• Vælg låge eller skuffe

SE SIDE 12

5. VÆLG EKSTRA
SKABE OG TILBEHØR
• Få ekstra plads til opbevaring

50/60/80/90/120 cm
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MULTO+ / SKUFFER
STEP
1+2

VÆLG FARVE OG VASKESKAB
MED LÅGER ELLER SKUFFER
NÅR DU VÆLGER SKUFFER MED METALSIDER FÅR DU OGSÅ:

Hvid højglans

Pine grey

Sort struktur

Grå dekor

Multo+ vaskeskabe kan du få med
låger eller skuffer. Ønsker du skuffer,
giver vi dig mulighed for at vælge
mellem to forskellige skuffeløsninger,
uanset hvilken skabsdybde du har
plads til i dit badeværelse. Begge
skuffer er solide kvalitetsskuffer
med fuldt udtræk, som giver et godt
overblik og nem adgang til hele
skuffen. De leveres med selvindtræk
og dæmpning for en behagelig
lukning. Bag nederste skuffe er der
tilstrækkelig med plads til rørføring
og afløb.

• Solide skuffer med metalsider og ræling, som giver ekstra
god stabilitet
• Skuffer, som kan justeres i tre retninger for at sikre et
perfekt resultat, selv hvis der skulle forekomme skævheder på væggen
• Integrerede skuffeskinner, som giver et eksklusivt udseende, et perfekt glidende træk og enkel vedligeholdelse

• Nem på- og afmontering af skufferne
• Bundplade og bagbeklædning i 16 mm melamin, som sikrer,
at skufferne tåler en belastning på op til 40 kg
• Udskæring med metalsvøb til afløb i øverste skuffe, som
sikrer maksimal udnyttelse af pladsen

Alle skabe fås i fire populære farver,
og der medleveres standardgreb i to
længder afhængig af skabsbredden.

NÅR DU VÆLGER TRÆSKUFFER FÅR DU OGSÅ:
• Solide skuffer med træramme, melaminbund og påmonteret front
· Bundplade i 12 mm melamin, som sikrer, at skufferne tåler
en belastning på 20-30 kg afhængig af dybde og størrelse
• Udskæring til afløb i øverste skuffe, som sikrer maksimal
udnyttelse af pladsen i skuffen.
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• Praktisk og rengøringsvenlig plast-rumdeler i øverste
skuffe, som sikrer maksimal udnyttelse af pladsen og
hjælper dig med at holde orden på dine småting
• Underliggende skuffeskinner i metal med justeringsmulighed i to retninger - op/ned, hvilket giver et behageligt
glidende træk
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MULTO+ / VASKEGUIDE

VORES MANGE VASKE
- DIT PERFEKTE VALG

Med Multo+s vaske kan du indrette alle badeværelser. Fra det mindste gæstetoilet til det store familiebadeværelse.
De mange størrelser og borddybder giver dig mulighed for at prioritere, hvordan du vil udnytte pladsen i rummet, og
hvor meget opbevaringsplads du ønsker under vasken. Alle vaske er tegnet af vore egne designere og produceret i
slidstærke og rengøringsvenlige materialer i ægte sanitetsporcelæn eller helstøbt marmor.

90 cm

/ Sanitetsporcelæn

47,7 cm

LARGE VASKE / SKABSDYBDE 49 CM
/ Sanitetsporcelæn

UNO / HELSTØBT MARMOR

Moderne vask i et stringent
og geometrisk design med
rummeligt bassin og smal
borddybde.

50 cm

Casino / Helstøbt marmor

90,2 cm

LUDO / HELSTØBT MARMOR

Asymmetrisk vask i et unikt og
smalt design. Rummeligt bassin
og god frasætningsplads.

LOTTO / PORCELÆN

Traditionel vask i et blødt
og afrundet design med et
funktionelt og dybt bassin.

50 cm

60,2 cm
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121 cm

MIKADO / HELSTØBT MARMOR

Klassisk vask i et slankt og
tidløst design. Dyb bordplade
og rummeligt bassin. Fås som
enkelt- og dobbeltvask.

LOTTO XL / PORCELÆN

Traditionel vask i et blødt og afrundet
design med dyb bordplade og stort,
dybt bassin.

120,2 cm

120,2 cm

50 cm

Simone

120 cm

125,5 cm

91 cm

50 cm

SIDE 36-42

61 cm

50 cm

Lotto XL

95,5 cm

47,7 cm

85,5 cm

120 cm

45 cm

80 cm

45 cm

Mikado / Helstøbt marmor

37 cm

37 cm
60 cm

45 cm

SIDE 26-34

85,5 cm

47,7 cm

MEDIUM VASKE / SKABSDYBDE 44 CM

90 cm

50 cm

38,2 cm

Lotto / Sanitetsporcelæn

120 CM DOBBELTVASK

80 cm

65,5 cm
38,2 cm

55,5 cm

120 CM

38,5 cm

38,5 cm

Ludo / Helstøbt marmor

80 cm

60 cm
38,5 cm

50 cm

90 CM

38,2 cm

Uno / Helstøbt marmor

60 cm
37 cm

37 cm

SIDE 18-24

50 cm

Helstøbte marmorvaske har en meget rengøringsvenlig overflade,
som er varm at røre ved. Design i helstøbt marmor muliggør vaske
med markante og lange linjer. Helstøbt marmor har i modsætning til
almindelig marmor ingen spændinger i materialet og vil derfor altid
bibeholde sin form.

80 CM

45 cm

SMALL VASKE / SKABSDYBDE 35 CM

60 CM

HELSTØBT MARMOR

Vaske i ægte sanitetsporcelæn har en stærk, robust og rengøringsvenlig overflade, der også fremstår flot efter mange års brug.
Vaskene har bløde afrundede kanter og linjer. Bemærk, at ægte
sanitetsporcelæn er meget stærkere i overfladen end almindelig
porcelæn.

45 cm

50 CM

ÆGTE SANITETSPORCELÆN

50 cm

STEP
3

SIMONE / PORCELÆN

En stor vask med et tidløst og minimalistisk design med tynd, lige bordplade og
bassin med geometrisk stram udformning.

CASINO / HELSTØBT MARMOR

Stor vask med masser af frasætningsplads og dybt bassin med afrundet form
fortil. Fås som enkelt- og dobbeltvask.

15

STEP
4

MULTO+
SPEJLLØSNINGER OG LYS

MULTO+ / SPEJLLØSNINGER
Spejlskabene i Multo+ kan du få med integreret LED-belysning i skabet eller med eksterne lamper og lyspaneler til montering i toppen. Indeni spejlskabene finder du flytbare glashylder samt elstik og afbryder (max belastning 2200 W). Lågerne er
med spejl på begge sider, kraftige justerbare metalklipshængsler og softclose.

Multo+ spejlene leveres med integrerede lysfelter eller eksterne lamper i forskelligt design. Alle modeller er med energibesparende og effektiv LED-belysning. Du kan vælge spejle med eller uden berøringsfri sensorafbryder og et varmefelt, så
spejlet ikke dugger til. Alle spejlløsninger er IP44 godkendte til vådrum. Se mere i prislisten og på side 139.

ALLE MULTO+
SPEJLLØSNINGER
ER IP-GODKENDT
TIL VÅDRUM

Spejl uden belysning. Vælg mellem runde Jupiterlamper eller
aflang Plano lampe, begge med LED-belysning. Fås i bredderne
50 / 60 / 80 / 90 / 120

Spejl med integrerede LED-lysfelter. Lys-påvirkningen
fra begge sider giver dig godt arbejdslys til fx makeup-lægningen. Fås i bredderne 50 / 60 / 80 / 90 / 120
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Plano lampen giver et
rigtig godt arbejdslys i
hele spejlets bredde

Med Jupiter lampen får
du optimal arbejdsbelysning nedover spejlet

Spejl med integreret LED-lysfelt foroven, som giver
god belysning ned over spejlet. Fås i bredderne
50 / 60 / 80 / 90 / 120

Spejlskab med brede
LED-lysfelter øverst i hele
skabets bredde. Her får
du en effektiv belysning
både inde i skabet og foran
spejlet. Fås i bredderne
50/60/80/90/120

Spejlskab med integreret
LED-belysning i lågerne.
Lyset giver en dekorativ
effekt, og vi anbefaler at
supplere med loftsbelysning. Fås i bredderne
50/60/80/90/120

MED LED-LYS
SPARER DU PÅ
ENERGIEN OG SKÅNER
MILJØET

Spejlskab uden belysning. Du kan tilvælge forskellige
lamper eller lyspaneler. Alle 4 varianter er med LEDbelysning og IP44 godkendt. Fås i bredderne
50/60/80/90/120

Lyspanel i akryl giver
enestående belysning
nedover spejl og ud i
rummet.

Med Jupiter lampen får du
optimal belysning ned over
spejlskab og indhold.

Lyspanel i matchende dekor
til spejlskab. Med stemningsfyldt lys både opad og ned
over spejlskabet.

Plano lampen giver et
rigtig godt arbejdslys i hele
spejlskabets bredde.
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