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Högklint bokylla

Flexibilitet av ett helt nytt slag
Är Högklint den mest flexibla bokhyllan som finns?
Hyllsystemet bygger på standardsektioner i två bredder och
två höjder. Sektionerna sätts ihop sida vid sida till önskad
bredd. Det går även att bygga på hyllan efteråt med
en eller flera sektioner. När du har storleken klar fyller du
dessa ”skal” med horisontella och vertikala hyllplan för att
skräddarsy hyllan efter dina behov. Du väljer antal hyllplan
och deras placering själv. Förborrade hål för hyllbärarna
finns var 8,5e centimeter så här finns verkligen möjlighet
att skräddarsy utformningen. För att placera ut hyllplan
vid de olika positionerna och veta vilken längd på hyllplan
som behövs är det enklast att använda vårt byggprogram
på hemsidan. (Bygg den förvaring som passar ditt hem i
byggprogrammet på www.gad.se, själv eller tillsammans
med butikspersonal. Ritningen bifogas i beställningen och
följer med genom hela tillverkningen.)
I din hylla kan du även placera in lutande hyllplan, lösa
lådor (du bygger då ett anpassat utrymme med hyllplanen
först) eller välja till vitrindörrar med beslag av rostfritt stål.
Vill man ha bakstycke finns även det att välja till. Vill du
göra din hylla ännu mer personlig kan du välja till att få
lådfronter eller dörrar målade i valfri färg.
Längst ned på bokhyllan väljer du mellan ben och tät sockel.
Benen är indragna i bakkant med hänsyn till eventuella
golvlister. Den höga modellen ska förankras i väggen.
Hyllan levereras i delar och monteras på plats. Alla delar
är av massiv björk eller ek. Björken är vitoljad, såpad eller
oljad och eken oljad eller såpad som standard. Detta görs
i två skikt med slipning mellan. Även vitolja på ek går att få
mot tillägg.

PRIS FÖR VALT UTFÖRANDE:

YTBEHANDLIG
Vitolja

TILLVAL: 		

Målad standard

Såpa 		

Björk

STARTSEKTION:

Låg 44cm / Låg 88cm / Hög 44cm / Hög 86cm

PÅBYGGNAD:

Låg 42cm / Låg 84cm / Hög 42cm / Hög 84cm

RYGG:		

Låg 40cm / Låg 82cm / Hög 40cm / Hög 82cm

STANDARD EK:

BEN: 		

Ben

TILLVAL: 		Vitolja		Mörkbets

HYLLA:		

8,5cm / 19cm / 29,5cm / 40cm / 82cm

LUTANDE HYLLA:

40cm / 82cm

LÅDA: 		

19x8,5 / 19x19 / 40x8,5 / 40x19 /

DÖRRAR: 		

Låg, nedre sektion

Möblerna tillverkas efter din beställning.

Ek

STANDARD BJÖRK:

TRÄSLAG:		

Sockel

Linolja

Målad Farrow&Ball
Anges inget val vid beställning används vitolja.

Linolja

Såpa
Anges inget val vid beställning används linolja.

Hög, övre sektion
www.gad.se

Höga stommar
86 cm

212 cm

44 cm

40 cm

42 cm

84 cm
Fast toppskiva 82 cm

Fast toppskiva 40 cm

Fast hyllplan 82 cm

Fast hyllplan 40 cm

82 cm

10 cm 17 cm

Fast bottenskiva 82 cm

Fast bottenskiva 40 cm

Ben eller sockel

Startsektion 44

Startsektion 86

Påbyggnad 42

Påbyggnad 84

Låga stommar
Hel toppskiva som täcker översida på den låga Högklint ingår alltid
44 cm

86 cm

42 cm

84 cm
Fast toppskiva 82 cm

86 cm ink. toppskiva

Fast bottenskiva 82 cm

17 cm
10 cm

Fast toppskiva 40 cm

82 cm

40 cm

Fast bottenskiva 40 cm

Ben eller sockel

Startsektion 44

Startsektion 86

Lösa hyllplan

Påbyggnad 42

Påbyggnad 84

Lösa lutande tidningshyllplan

82 cm

82 cm

40 cm

40 cm

Dörrar med glas

Lösa lådor

29,5 cm
19 cm
8,5 cm

40 cm bred, 19 cm hög

19 cm bred, 19 cm hög

40 cm bred, 8,5 cm hög

19 cm bred, 8,5 cm hög

Kan även placeras stående

DATA
Djup: 26 cm, (den låga modellens toppskiva har djupet 28 cm)
Längd: 44 cm, 86 cm, 128 cm, 170 cm, 212 cm, 254 cm, 296 cm, 338 cm, 380 cm, 422 cm, 464 cm, 506 cm, osv...
Höjd: Låg med sockel: 96 cm, låg med ben: 103 cm, hög med sockel: 222 cm, hög med ben 229 cm

Bygg din Högklint på www.gad.se
mått och pris visas automatiskt!

