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GEHRINGSSAMLET 
OPBEVARINGSENHED 
MED LINOLEUM PÅ 
ALLE UDVENDIGE 
FLADER OG KANTER

Med WO Storage rettes fokus 
mod et godt indeklima og et 
antistatisk samt lydabsorberende 
materiale. Den naturlige 
linoleumsoverflade efterlader 
ingen aftryk efter fedtede fingre. 
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UNIKKE EGENSKABER, DER SÆTTER 
NYE STANDARDER FOR OPBEVARING

Alle indvendige flader samt bagbeklædningen er 
udført i slidsstærkt sort melamin/coil laminat.

Ønsket om en enkelt og praktisk betjening af samt-
lige låger og skuffer er opnået ved at benytte en 
total grebsfri løsning med integreret ”push to open”.

Står valget på skydelåger, lader vi det nye design 
med den ifræste naturgummi liste tale for sig selv. 
Et godt design som har givet mulighed for at få 
100% oplukkelige skydelåger, hvilket ikke er muligt 
med traditionelle håndtag.

Med den nye dobbeltskuffe funktion forener 
vi den praktiske standard skuffe med en 
skjult personlig skuffe. En lækker detalje 
der vækker begejstring. 
   
Opbevaringsenheden fås med enten hjul, 
fast sokkel eller beslag til ophæng på 
væg. Bagbeklædningen i melamin kan 
opgraderes til linoleum, filt eller bulletin 
board.
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WO opbevaringssystem produceres som 
standard i nero og charcoal linoleum. For at 
opnå et stramt designudtryk har vi valgt at 
gehringssamle korpusdelen. 
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SKYDELÅGEÅBEN/DØR/LÅGE

4 rum
757 x 757 x 440 mm (HxBxD)

Linoleum på alle udvendige flader.
Alle kanter limes med WO´s 
patenterede linoleumskant.
Melamin/coil laminat på alle 
indvendige flader.
Reolen geringssamles.

6 rum
1.126 x 757 x 440 mm (HxBxD)

4 rum
757 x 757 x 440 mm (HxBxD)

6 rum
1.126 x 757 x 440 mm (HxBxD)

Linoleum på alle udvendige flader.
Alle kanter limes med WO´s 
patenterede linoleumskant.
Melamin/coil laminat på alle 
indvendige flader.
Skydelåger med topstyrring 
og gummigreb sort/rød. 
Reolen geringssamles.

UDTRÆK
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4+1 rum
910 x 800 x 440 mm (HxBxD)

8+1 rum
1.215 x 800 x 440 mm (HxBxD)
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BAGBEKLÆDNING SOKKEL

STANDARD

MELAMIN Beklædning

Sokkel
89 x 755 x 370 mm (HxBxD)
Beklædes med linoleum på alle 
flader og kanter.
Monteres med stillesko. 
Samles på gering.

HJUL

Hjul, 4 sorte
Ø75 mm - byggehøjde 89 mm
2/m bremse + 2/u bremse 
Hjul er i sort plast med bløde baner. 
Monteres på reolen med plade.

BESLAG

Beslag, 2 stk
Ophæng på væg

TILVALG
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PÅ FORESPØRGSEL

LINOLEUM
FILT
BULLETIN BOARD
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SKUFFELÅGE 

Monteres i reol med ”push open” 
hængsler + magnet blik.
Alle flader og kanter beklædes 
med linoleum.

Lille
345 x 345 x 19 mm (HxBxT)

Mellem 
714 x 345 x 19 mm (HxBxT)

Høj
1.083 x 345 x 19 mm (HxBxT)

Lille skuffe 
bag stor skuffe 
345 x 345 x 350 x19 mm (HxBxDxT)

3 små skuffer 
3 x 114 x 345 x 350 x 19 mm 
(HxBxDxT)

Skuffer er ”push open” skuffer. 
Består af front beklædt med  
linoleum samt sorte metal 
skuffesider.

Lille skuffe monteres bag den store 
skuffe således den er skjult når den 
store skuffe lukkes.

1 stor skuffe
345 x 345 x 350 x 19 mm 
(HxBxDxT)

TILVALG REOL ÅBEN
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