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LUCKOR
BÄNKSKIVOR

LUCKOR & LÅDFRONTER
Dandents lådfronter och luckor tillverkas av högtryckslaminat limmad på spånskiva, tjocklek 17 mm.
Luckorna är kantlistade med en slagtålig 2 mm ABS-kantlist. Vårt sortiment Dandent Design Laminat är
framtaget tillsammans med en inredningsarkitekt för att skapa en lugn miljö och tidlös färgsättning.
Givetvis finns fler laminatkulörer om så önskas. Kontakta oss så skickar vi faktiska prover.

Lagersortiment. Ordinarie leveranstid.

Björk natur

Prisgrupp 1

NCS S 0502-G50Y

Alpinvit

Ek vitlasyr

Prisgrupp 2

NCS S 0500-N
Prisgrupp 1

Polarvit

Vit ask

Prisgrupp 2

NCS S 1502-B
Prisgrupp 2

Glaciärvit

Prisgrupp 2

Detalj på Alpinvit lucka,
modell ”Slim Line”. Prisgrupp 1

NYHET!
Kantlistning av luckor och bänkskivor sker med den
nya nollfogsteknologin utan lim. Det är en ABS-list
med funktionsskikt (laserkantlist), vilket ger ett minimalt sömlöst intryck, tät och hygieniskt fog mellan
högtryckslaminat och kantlist.

NCS S 1502-Y

Baikalgrå

Prisgrupp 2

Spegelvit, vit högglans

Valfritt Formica-laminat med ABS-kantlist. Prisgrupp 4
Valfritt Formica-laminat eller valfritt fanér
med överlaminerad massiv träkantlist. Prisgrupp 5

Med reservation för exakt färgåtergivning.

Prisgrupp 3

BÄNKSKIVOR
Vårt standardsortiment är 23 mm tjocka med en postformad framkant vilket tillsammans med vårt ”Hygienlaminat”
gör bänkskivan extremt ändamålsenlig. Laminatet har en unik kemikalie- och slitstyrka som många vanliga
högtryckslaminat inte har. Laminatet limmas på en fukttrög spånskiva och ändkanter kantlistas med en slagtålig 2 mm ABS-kantlist.
I bakkant av bänkskivan kan en hålkärlslist i aluminium monteras.
Färgsortimentet är utvalt för att klara de vanligaste önskemålen som kan uppkomma inom sjukvård och tandläkarmiljö.
Givetvis finns fler laminatkulörer och även möjlighet att få bänkskivan i t ex Corian© eller Hi-Macs©.
Kontakta oss så skickar vi faktiska prover.
Lagersortiment. Ordinarie leveranstid.

15073 Vit

41068 Ljusgrå spräcklig

48010 Grå spräcklig

48020 Grafitgrå spräcklig

Beställningsvara. Ordinarie leveranstid plus 4 arbetsveckor.

15072 Antikvit

Postformad framkant bänkskiva 48011 Beige, modell
”Soft Top”.

46022 Sand prickig

48011 Beige spräcklig

Bakkantlist i naturanodiserad
aluminium. Art nr ABL40.

Med reservation för exakt färgåtergivning.

HANDTAG
Sortiment av handtag är väl utvalda och testade för att klara våra egna högt ställda krav
på enkel rengöring och bättre hygien, undvika att kläder fastnar i handtaget
men också med en tidlös design som skall hålla i många år.
Givetvis finns fler handtag att välja på om inte något av dessa skulle passa er önskemål.
Kontakta oss för mer information.

HNT302 c/c 128 mm,
rostfritt (Classic och Steril).

HNT100 c/c 128 mm, alu-look (Classic och Steril).

HNT322 c/c 320 mm, rostfritt (Nordic).

HNT323 c/c 320 mm, alu-look (Nordic).
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Kontakta oss gärna för mer information eller
besök oss på vår hemsida, dandent.se
Välkommen!

