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Resisto garderobebokse
-Ekstra slidstærk kvalitet
Resisto skabe er ekstra solide og giver sikker opbevaring
af ejendele f.eks. offentlige steder som sportshaller, skoler,
shoppingcentre og events.

Hvorfor vælge Resisto?
 kstra slidstærk kvalitetsløsning til “hårdt” miljø
E
l F
 orstærket buet låge af 1,5 mm stål og gennemgående
l

roterende hængselstang
l

Mange tilpasningsmuligheder i modulets højde, bredde og
dybde (op til 740 mm dybde)

l

Mulighed for flot og praktisk topplade i MCPB

Altid inkluderet:
Lukket rengøringsvenlig sokkel med 30 mm
justeringshøjde

Døråbning på 80 grader beskytter mod vandalisme
Lyddæmpende dørstop i hver låge
20 mm sokkelafstand til bagvæg
19 mm topplade i MCPB, melamin overflade og
kantliste (Lav/mellem model)
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Skræddersyet rumdesign
Tilpasningsmuligheder:
L åsesystem; cylinderlås, greb til hængelås, elektronisk lås m.v.
l L
 ige eller skrå top på modul
l N
 ummerering af låge og/eller lås
l F
 lere rumstørrelser i samme modul
l K
 ombination med åben garderobeløsning
l

Lav Resisto

1-2 rum

1070 mm* høj

Mere end 100 forskellige farver og mod tillæg flerfarvede låger.
Se udvalgte farver her:
Gruppe 0:
2-3 rum

Mellem Resisto

Light gray
RAL 7035

Black gray
RAL 7021

Anthracite gray
RAL 7016

Light blue
RAL 5012

Far blue
RAL 5023

Reseda green
RAL 6011

Gentian blue
RAL 5010

Lapis blue
RDS 270 20 29

Flame red
RAL 3000h

Light green
RAL 6027

Water blue
RAL 5021

Moss green
RAL 6005

Volcano gray
RDS 000 50 0

Gray metallic
DB 703 smooth

Ruby red
RAL 3003

Pearl white
RAL 1013

3 rum

1250 mm* høj

Gruppe 1:

2-3 rum

Høj Resisto
1950 mm* høj

4-5 rum

Topplade farvevalg:

White
DBS 011

Light gray
DBS 013

1-3 rum

Dybde: 540/640/740 mm
Rumbredde: 370 mm
Lysningsmål: 320 mm
*Inkl. 100 mm sokkel
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