
 

      

 

 

Jos etsit oikea säilytysratkaisu ja sisustusajatusta omaan olohuoneeseesi katsokaa Slim moduuliyksiköistä ratkaisu. 
Tästä alkaa vastaus ratkaisuusi; aloita perustasta valitse itseseisova tai riippuva perustaelementti, joita on saatavissa 
erikokoisina, voit sijoittaa perustat vapaasti melkein mihin tahansa paikkaan huoneessa. Valitse iso tai pieni avoin 
kirjahylly-yksikkö tai yksiköt seinälle ja seuraavaksi valitse riippuvat seinäelementit, joita voidaan sijoittaa eri 
korkeuksilla, jotka lisäävät hienostunutta dynamiikkaa oleskelutilaan. 

TV yksiköt ja seinäpaneelit sekä seinän DVD hyllyt jotka voidaan peittää vuorotellen liukuovella TV-telineen kanssa. 
Slim moduulihyllyt ovat mukautettavissa kaikkiin ratkaisuihin, tämä antaa muodon luovuutta sisustukseesi. 

Slim up on uudet ja ajantasaiset viimeistelyt: hartsien vaikutus, puu ja uudet lakat. Mahdollisuus yhdistää eri 
viimeistelyitä tekee jokaisesta koostumuksesta ainutlaatuisen materiaaliryhmän sekoituksen: raikas harmaa 
hartsivaikutus näyttää lämpimältä, kun se yhdistetään solmukuvioiseen tammipuu, ja lämpökäsiteltyyn tammipuu 
viimeistelyn tai kiilto tai matta lakkausten värisävyihin. 

Mahdollisuus yhdistää erilaiset pintamateriaalit tekevät jokaisesta koostumuksesta ainutlaatuisen, kuten seuraavat p
intamateriaaliyhdistelmät katso lisää SLIM & SPEED UP viimeistelyt & värivalikoima ja SLIM UP tekniset ominaisuudet 
& tiedot pdf dokumenteista, jotka löydät tuotesivulta. 

Vakitoimituksessa perusyksiköiden ja seinäyksiköiden vetolaatikot, syvät vetolaatikot ja läppäovet ja 
yksiköiden saranaovet toimitetaan ”työnnä ja vedä” avaamisella, vaihtoehtoisesti perusyksiköiden ja 
seinäyksiköiden vetolaatikot, syvät vetolaatikot ja läppäovet ja yksiköiden saranaovet on myös saatavana 
vetimillä, (saranalasiovet ja lasiläppäovet on saatavana vain ”työnnä ja vedä” avaamisella). 
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Perusyksiköt läppäovelle 
soveltuvat vaikka hifilaitteille. 

 
Perusyksiköiden läppäovet ovat 
hyvin kestäviä koska ovipaneelit 
ovat paksuusdeltaan 20 mm. 

 
Perus- ja seinäyksiköiden 
tilaavat vetolaatikot, ovat oivaa 
säilytystilaa, laatikoiden 
etupaneelia on saatavana 
viimeisteltynä useilla eri 
värisävyillä. 

 
Tammipuuta hartsipinnalla 
voidaan käyttää viimeistelynä 
perusyksikössä sekä 
seinäelementeissä ja -penkeissä, 
hyllyissä ja paksuissa 
lattiapenkeissä. 
Tummanharmaa hartsinsävy on 
täydellinen pari esimerkiksi 
seinä hyllyjärjestelmän 
moduuleista kasatussa 
kirjahyllyssä, joka viimeistely on 
solmukuvioista tammipuuta. 

 
Joitakin greipinvihreäksi ja                   
krominkeltaiseksi matta 
lakattuja puukuutiota ”roikkuu” 
seinällä ja lattialla on 
puukuutioiden ”seurana” tilava 
perustayksikkö läppäovilla. 
 

 
Laajasta seinäelementti 
valikoimasta voidaan luoda 
monikäyttöinen 
("varastointiyksikkö") hyllykkö, 
jossa on mm. avoimia 
seinäyksiköitä hyllytilaksi. 
 

 
Saatavana on lisävarusteena pölytiivis 
johtojenläpivienti runko- ja seinäyksiköihin. 

 


