
DIAGONAL-
ELECTRIC

DiagonalElectric er en elektrisk regulerbar heve- og senkeenhet til overskap, og gir 
selvstendighet og trygghet til alle som ikke når opp i overskap i vanlig høyde, uten 
at de må gi avkall på et moderne og lekkert kjøkken.



DIAGONALELECTRIC

DiagonalElectric
 
DiagonalElectric er en elektrisk regulerbar heve- og 
senkeenhet til overskap på kjøkken.  
 
Enheten kan heves og senkes 43 cm opp/ned og 18 
cm frem/tilbake ved hjelp av et betjeningspanel. Dette 
gir den beste rekkevidde for sittende brukere, og gjør 
oppbevaring mulig innerst på benken.  
 
Enheten monteres på baksiden av overskapene. Total 
bredde kan være mellom 50 og 180 cm. Enheten 
endrer ikke utseendet på kjøkkenet, idet den ikke er 
synlig etter at skapene er montert.  
 
Spotlight LED kan installeres i sikkerhetsstopplaten 
som forebygger klemfare mellom overskap og 
benkeplate, for bedre belysning på benkeplaten. 
Sikkerhetsstopp er inkludert i produktet.

Tips

Tillat 3-5 mm fri plass på hver side av overskapene.  
 
Vi anbefaler overskapsdører på 30 eller 40 cm, slik at 
de kan åpnes uten at brukeren må flytte seg bakover.  
 
Maks belastning på rammene er 120 kg fra bredde 60 
til 120 cm og 220 kg fra 130 til 180 cm.

Bredde fra og med 130 cm til 
og med 180 cm

Bredde fra og med 50 cm til 
og med 120 cm

Hovedprodukt

 Varenummer Varebeskrivelse

30-41005 DiagonalElectric b50 cm

30-41006 DiagonalElectric b60 cm

30-41007 DiagonalElectric b70 cm

30-41008 DiagonalElectric b80 cm

30-41009 DiagonalElectric b90 cm

30-41010 DiagonalElectric b100 cm

30-41011 DiagonalElectric b110 cm

30-41012 DiagonalElectric b120 cm

30-41013 DiagonalElectric b130 cm

30-41014 DiagonalElectric b140 cm

30-41015 DiagonalElectric b150 cm

30-41016 DiagonalElectric b160 cm

30-41017 DiagonalElectric b170 cm

30-41018 DiagonalElectric b180 cm

Tilbehør

 Varenummer Varebeskrivelse

30-72006 Fjernkontroll IR, 1 enhet

30-72007 Fjernkontroll IR, 2 enheter

40-14701 Håndkontroll med spiralkabel

30-67841 Betjening med stor trykkflate

30-41631 Lys, 1 LED spot inkludert trafo

30-41632 Lys, 2 LED spot`er inkludert trafo

30-41633 Lys, 3 LED spot`er inkludert trafo

30-41634 Lys, 4 LED spot`er inkludert trafo
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