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CombiLine Klädskåp
Design | TreCe

Två förvaringsfack FF60/6 kombinerade med två klädskåp KLD60 med RFID-låsning.

Platseffektiva låsbara klädskåp designade för att smälta in
i arbetsmiljön. Klädstång och hatthylla medföljer alltid som
standard. Huvudnyckel till alla lås kan beställas separat.
Standardhöjd: 1936 mm.

Stuff kork box och
hylla håller små
föremål i ordning.

Två förvaringsfack FF60/6 kombinerade med två klädskåp KLD60, med skåplås.
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Mått: Bredd x Höjd x Djup (höjd inkl. sockel).
Stommar:19 mm Fronter: 16 mm
Sockelhöjd 157 mm
Kulörlack avser produkt lackerad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine Klädskåp, golv

Hänglåsbeslag,
exkl. hänglås.

KL60
605x1936x570

KL80
800x1936x570

Kodlås/personlig
förvaring.

Höjd 1936 mm, djup 570 mm
Vit

Bok

Björk

KL60

Benämning

841115

843115

845115

847115

Ek Kulörlack
849115L

KL80

841116

843116

845116

847116

849116L

Hatthylla och klädstång ingår.
Skåplås ingår ej, finns som tillbehör till KL60, se sidan 54.

RFID-lås,
EM eller
Mifare.

Skåplås, inkl.
2 st. nycklar ingår.
KLE30
310x1936x570

KLD60
605x1936x570

KLT90
900x1936x570

KLE60
605x1936x370

Höjd 1936 mm, djup 570 mm
Benämning
KLE30

Tillbehör

Vit

Bok

Björk

841111

843111

845111

Ek Kulörlack
847111

849111L

KLD60

841112

843112

845112

847112

849112L

KLT90

841113

843113

845113

847113

849113L

Hatthylla, klädstång och skåplås inkl. 2 st. nycklar per lås ingår.

Höjd 1936 mm, djup 370 mm
Benämning
KLE60

Vit

Bok

Björk

841114

843114

845114

OBS! KLE60 måste fästas i vägg p.g.a. tipprisk.
Hatthylla, klädstång och skåplås inkl. 2 st. nycklar ingår.

Ek Kulörlack
847114

849114L

Benämning

Mått

Dörrspegel

230x400

Passar till

Art nr
840912

Matta, grå

270x550

KLE30, KLD60, KLT90

840915

Matta, grå

565x350

KLE60

840916

Matta, grå

565x550

KL60

840917

Matta, grå

760x550

KL80

840918

Stuff korkbox

90*44*347

890101

Stuff hyllplan korkbox

97*80*350

890201

Huvudnyckel
Benämning

Låstyp

Art nr

Huvudnyckel

Skåplås

840913
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Allmänna specifikationer för produkter/möbelserier
CombiLine
Direktlaminerade och lackerade ytor inom CombiLine
har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan.
Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard
samma färg/trä som övriga delar om inget annat anges.
Stomme: Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.
• Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
Rygg: Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.
Sockel: Varje enhet har en egen indragen sockel
fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter (gäller inte
miljödiskar med uppkörningsramp). Sockelhöjd 157 mm.
Kan ersättas med;
• Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
• Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.
Dörrar: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
• Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn,
180 gr öppning).
• Enkeldörrar är högerhängda som standard.
Lådfronter: Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerad UV-behandlat direktlaminat (NCS S
0500-N),samt direktlaminat i bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
Lådor: Lådor med djup 570 mm har låddämpning.
• Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg (gäller
miljödiskar).
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 50 kg.
Hyllplan: Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras
med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.
• 310 – 605 mm har spånkärna.
• 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.
Miljödisk MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70:
Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i
rostfri plåt.
• Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders
öppning för smidig in- och utkörning av returkärl.
Bänkskivor: Kantlist i samma kulör/trä som bänkskivan,
om inte annat anges.
Högtryckslaminat – spånkärna, tjocklek 23 mm, 2 mm
rak ABS-kantlist.
• Högtryckslaminat från Formica; F1040 (vit), F7927
(ljusgrå), F7912 (grå), F2297 (mörkgrå), F2253 (svart).
• Collection Woods F7604 (bok), F7603 (ek) och F8928
(ask).
• Björklaminat 4209-60 kommer från Resopal.
• Fanér spånkärna, tjocklek 22 mm, 2 mm rak massiv
kantlist.
• Klarlackerad bok-, björk- samt ekfanér.

Håltagningar: Pulverlackerad stålinsats, finns i vitt
alt. svart.
• Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
• Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
• Urtag 340x40 mm.
Lock till håltagning: Pulverlackerad plåt. Finns till
runda hål med 250 och 400 mm i diameter.
Håltagningar: Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva
• Rund 250 mm i diameter.
Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad
i ring, tj 6 mm
• Runt 250 mm i diameter med knopp.
• Kompaktlaminat, Formica F2297(mörkgrå) alt
F1040 (vit).
Posthyllor: Justerbara och utdragbara med avsedd
monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.
• Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
•P
 osthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart
alt. vit.
Plåtluckor postsortering: Vit pulverlackerad stålplåt.
Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.
• Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnr.
• Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.
Väggmoduler: Vitlackerad upphängningslist i stål ingår
till alla väggmoduler.
Låstyper: Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFIDlås (EM & Mifare).

Space
Direktlaminerade och lackerade ytor inom Space har
en spånkärna, Rygg, stomme, dörrar och kantlister har
som standard samma färg/kulör som övriga delar om
inget annat anges.
Stomme: Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.
• Direktlaminat vit.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
Rygg: Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.
Lackeras vid val av valfri NCS-kulör.
Sockel: Varje enhet har en egen indragen sockel framoch baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 127 mm.
Dörrar: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Gångjärn:
•S
 jälvstängande dolda gångjärn med integrerade
luckdämpare (gäller ej dörrar med RFID-lås).
•N
 eutrala dolda gångjärn med utkastare (gäller endast
dörrar med RFID-lås).
• Dörrar är högerhängda som standard.
Hyllplan, fasta: Hyllplan har spånkärna och monteras
med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.
Hyllplan, flyttbara: Hyllplan är indraget i framkant.
Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt
borrindelning c/c 32 mm.
Täcksidor/Toppskivor: Tjocklek 16 mm, med 2 mm
rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
Toppskiva, elkanal: Tjocklek 28 mm, lackerad MDF.
• Vit lack (NCS S 0500-N)
• Lackerat kan även fås i valfri NCS-kulör.
Tillbehör: Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok och
spegel.
Låstyper: Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFIDlås (EM & Mifare) samt push-to-open.

Generellt
Montering:
• Alla moduler är fabriksmonterade (gäller ej Place)
• Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras fast på
plats.
Handtag: Rostfria bygelhandtag som standard, önskar
du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.
• Bygelhandtag c/c 128 mm.
• Grepphandtag 40 mm.
Skåplås: Robusta skåplås med huvudnyckelsystem,
individuella låsnr. och 2 st. nycklar som standard.
• Lika låsning kan fås mot tillägg.
Passbitar/Täcksidor: Finns som tillbehör i samma
utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup
anpassas efter önskemål.
Kontakta TreCe AB för kundanpassning av vald
produkt.
Vi lämnar 5 års garanti på CombiLine och Space.

Postinsläpp: Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010).
Öppningsmått 290*20 mm. Postinkast med vinklad plåt
på insida dörr.

Försäljningsvillkor: Samtliga priser är i SEK exkl. frakt och moms. Vi förbehåller oss
rätten till eventuella pris- och konstruktionsändringar samt reservation för tryckfel.

en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll. Levererade produkter förblir
vår egendom tills full likvid erlagts.

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas
till transportföretaget och noteras på fraktsedeln. Godsutlämnaren bestyrker noteringen med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Leveransvillkor: Produkter levereras DAP enligt Incoterms 2010 till angiven godsadress i Sverige om inte annat avtalats. Till övriga godsadresser inom Norden levereras
produkterna DDP enligt Incoterms 2010 om inte annat avtalats. Vissa produkter
levereras omonterade. För leveranser utanför Norden, vänligen kontakta oss. För mer
information se www.trece.se
Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas
till transportföretaget och noteras på fraktsedeln. Godsutlämnaren bestyrker notering-

Reklamationer: Reklamationer och felleveranser måste anmälas inom 6 dagar efter
mottagandet. Vid felbeställd produkt dras 50% av köpesumman som returavgift,
returfrakt tillkommer. Enligt beställning rätt levererade bänkskivor och specialprodukter återtas ej.

