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Place Hyllsystem
Design | SKAPA Design Studio

Förvaringsfacken i perforerad plåt
monteras på valfri plats i hyllan och
kan användas för att skapa spännande mönster. Förvaringsboxarna
finns med RFID-lås Mifare 13,56
MHz eller skåplås inkl. 2 st. nycklar.
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Öppet hyllsystem för rumsavdelning och personlig förvaring. Tillverkad i mörkt grå pulverlackad aluminium med dekorhyllplan i ljus ask
och detaljer i mässing.
Place finns i två hyllplansbredder (361
och 739 mm, exkl. gavlar) och tre olika höjder
(1003, 1433 och 1863 mm) som enkelt kan
byggas ihop och anpassas efter behov. Som
ett steg i TreCes kontinuerliga miljöarbete
levereras Place i platt paket för att sedan lätt
monteras på plats.
Place är ett hyllsystem med oändliga kombinationsmöjligheter som lätt skräddarsys efter
era specifika behov.
Varje sektion börjar med en yttergavel
och byggs på med hjälp av en mellangavel.
Konvertergavlarna finns i tre olika varianter
och används vid övergången mellan två olika
höjder. När en uppställning är klar avslutas
den med en yttergavel. Förvaringsboxarna är

anpassade för bredd 361 mm och kan placeras var som helst i Place för att skapa ett eget
uttryck genom att låta förvaringsfacken bilda
olika mönster.
Enkelt montage
Place är, tack vare sin konstruktion, mycket enkel
att montera. Gavlarna kommer färdigmonterade
och hyllplanen monteras nedifrån och upp med
snäckskruvar från ovansidan. Dekorhyllplanet,
som läggs på plats efter att det bärande hyllplanet är monterat, döljer infästningen och ger en
snygg finish.
Förvaringsboxen levereras inklusive lås
(RFID Mifare eller skåplås). Med ett enkelt
handgrepp viks denna ut och placeras på det
bärande hyllplanet varpå dekorhyllplanet läggs
i och håller boxen på plats.

Personlig förvaring

17

361

17

Space | Office | Fjäll | CombiLine | Place

361

17

Yttergavlar, tjocklek 17 mm
Benämning

739
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Bärande hyllplan, inkl. dekorhylla (dekorhylla i ljus ask),
tjocklek 35 mm

Mått (BxH)

Färg

Art nr

Place Yttergavel 1003

395x1003

RAL 7016

401011

Benämning

Mått

Färg

Art nr

Place Yttergavel 1433

395x1433

RAL 7016

401012

Place Hyllplanssats 361

361x35x395

Ask

402011

Place Yttergavel 1863

395x1863

RAL 7016

401013

Place Hyllplanssats 739

739x35x395

Ask

402021

Mått

Färg

Art nr

Mellangavlar, tjocklek 17 mm
Benämning
Place Mellangavel 1003

Mått (BxH)

Färg

Art nr

395x1003

RAL 7016

401021

Place Mellangavel 1433

395x1433

RAL 7016

401022

Place Mellangavel 1863

395x1863

RAL 7016

401023

Mått (BxH)

Färg

Art nr

Place Konverter 1433-1003

395x1433

RAL 7016

401031

Place Förvaringsbox m. Mifare lås*

361x395x395

RAL 7016

401051

Place Konverter 1863-1003

395x1863

RAL 7016

401032

Place Förvaringsbox m. skåplås

361x395x395

RAL 7016

401052

Place Konverter 1863-1433

395x1863

RAL 7016

401033

Konvertergavlar, tjocklek 17 mm
Benämning

Förvaringsboxar
Benämning

*Tillhörande kort till elektroniskt RFID lås Mifare ingår ej, kontakta TreCe för mer info.
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