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Vejl. prisliste DKK Pris gr. 1 (xx)
Vangereol								
81 snehvid

			
Max kg = max anbefalet totalvægt
for indhold i og ovenpå væghængt modul.
				

		
			

Varenr. struktur:
EKS: skab nr. 100 i sort:
40 72 0100

Pris gr. 2 (xx)

Pris gr. 3 (xx)

Vejl.
DKK
Grundmoduler
72 prisliste
sort
+ hylder:
82 antracit NY
16 røget eg
95 grafit
75 sort bejdset 98 cappuccino
Fronter:
15 hvidpigm. eg*
16 røget eg
75 sort bejdset
*mat lak

Vangereol basismodul.
Leveres inkl.: 2 metalvanger, murmontering, beslag til brug for
4 hylder eller til 3 hylder og 1 skab.
Højdejusterbar. Tilbehør se side 3.
Vangereol tilbygningsmodul.
Leveres inkl.: 1 metalvange, murmontering, beslag til brug for 4
hylder eller til 3 hylder og 1 skab.
Højdejusterbar. Tilbehør se side 3.

Hylde nr. 050
Modul- / hyldeophæng

Vægmontering

Metalvange

Modul nr. 101
med/uden fronter

Modulophæng, top

Højdeindstilling
på fod

Modul- / hyldeophæng

Modul- / hyldeophæng.
Pulverlakeret i sort eller hvid.
Modulophæng, top.
Til ét ekstra skab skal der bruges
1x420 og 1x421.
Pulverlakeret i sort eller hvid.
Bøjlestang inkl. 2 afstandsstykker.
Total dybde 30cm.
Med gummikant for oven.
Pulverlakeret i sort eller hvid.

1x400+4x050

1x400+1x401+3x050+4x051
+1x101+1x012+2x011
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1x400+1x401+7x050+1x101
+2x012
2

1x400+2x401+10x050+2x101+2x012+4x011

Vejl. prisliste DKK

Pris gr. 2 (xx)

Pris gr. 3 (xx)

sort

grafit

hvid

sort

grafit

hvid

Pris gr. 1 (xx)

81 snehvid

Varenr. struktur:
EKS: skab nr. 100 i sort:
40 72 0100

Max kg = max anbefalet totalvægt
for indhold i og ovenpå væghængt modul.

Grundmoduler 72 sort
+ hylder:
82 antracit NY
16 røget eg
95 grafit
75 sort bejdset 98 cappuccino
Fronter:
15 hvidpigm. eg*
16 røget eg
75 sort bejdset
*mat lak

Hylde til vangereol til 1 sektion.
Ved mere end 4 hylder, husk at
tilkøbe beslag nr. 420.
Hylde til vangereol til 1/2 sektion.
Ved mere end 4 hylder, husk at
tilkøbe beslag nr. 420.
Skrivepult.
Inkl. metalstang, skillerum, hylde,
skriveunderlag. Med kabelhul i
bunden. Skuffe under klappen.
Skab, åben.
Til montering i vangereol.
Skab, åben.
Til montering i vangereol.
Skab inkl. 1 hylde, åben.
Til montering i vangereol.
Hylde til modul 100 + 101 + 102.

Skuffe til modul 100 + 101 + 102.
Med pushåbning og fuldt udtræk.
Dør til modul 100 + 101 + 102.
Med pushåbning.
Høj dør til 102.
Med pushåbning.
Lav klap til 101.
Med pushåbning.
Høj klap til 101.
Med pushåbning.

Lav stofklap til 101.
Med pushåbning.
Høj stofklap til 101.
Med pushåbning.

Hammel Furniture A/S - MENSOLA By Hammel - DK - 2021.1

3

Vejl. prisliste DKK

			
Max kg = max anbefalet totalvægt
for indhold i og ovenpå væghængt modul.
				

		
			

Pris gr. 1 (xx)

81 snehvid

Varenr. struktur:
EKS: skab nr. 100 i sort:
40 72 0100

Pris gr. 2 (xx)

Pris gr. 3 (xx)

grafit

hvid

Grundmoduler 72 sort
+ hylder:
82 antracit NY
16 røget eg
95 grafit
75 sort bejdset 98 cappuccino
Fronter:
15 hvidpigm. eg*
16 røget eg
75 sort bejdset
*mat lak

Skab, åben.
Ved ben: anvend min. 4 stk.
Skab, åben.
Ved ben: anvend min. 4 stk.
Skrivepult.
Inkl. metalstang, skillerum, hylde,
skriveunderlag. Med kabelhul i bunden.
Skuffe under klappen.
Skab inkl. 1 hylde, åben.
Ved ben: anvend min. 4 stk.
Skab inkl. 2 hylder, åben.
Ved ben: anvend min. 4 stk.
Bagklædning til skab 103.
Inkl. monteringsbeslag.
Så modulet kan anvendes
fritstående.
Skab, åben.
Ved ben: anvend min. 5 stk.
AV modul, åben.
Ledningshul i top og bund.
Inkl. dæksel.
Ved ben: anvend min. 5 stk.
Hylde til modul 100 + 101
+ 102 + 103.
Hylde til modul 201 + 202.

Skuffe til modul 100 + 101 + 102
+ 103.
Med pushåbning og fuldt udtræk.
Skuffe til modul 201 + 202.
Med pushåbning og fuldt udtræk.
Dør til modul 100 + 101 +102
+ 103.
Med pushåbning.
Høj dør til 102 + 103.
Med pushåbning.
Lav klap til 101 + 103 + 201 + 202.
Med pushåbning.
Høj klap til 101 + 103 + 201 + 202.
Med pushåbning. 103: For
montering i bund, monteres
push-beslag i siden af modulet.
Lav stofklap til 101 + 103
+ 201 + 202. Med pushåbning.
						 sort
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Vejl. prisliste DKK

			
Max kg = max anbefalet totalvægt
for indhold i og ovenpå væghængt modul.
				

		
			

Varenr. struktur:
EKS: skab nr. 100 i sort:
40 72 0100

Høj stofklap til 101 + 103 + 201
+ 202. Med pushåbning. 103:
For montering i bund, monteres
push-beslag i siden af modulet. 			
Skab, inkl. 2 hylder, åben.
Inkl. dæksel.
Ved ben: anvend min. 4 stk.
Bagklædning til skab 104.
Inkl. monteringsbeslag.
Så skabet kan anvendes
fritstående.
AV modul, åben. Ledningshul i top og
bund. Inkl. dæksel. Væghænges
gennem bagbeklædning.
Ved ben: anvend min. 5 stk.
AV modul, åben.
Ledningshul i top og bund.
Inkl. dæksel.
Ved ben: anvend min. 5 stk.
Skab, åben.
Ved ben: anvend min. 5 stk.
AV modul, åben.
Ledningshul i top og bund.
Inkl. dæksel.
Ved ben: anvend min. 5 stk.
Skab, åben.
Væghænges gennem bagbeklædning.
Ved ben: anvend min. 4 stk.
AV modul, åben. Ledningshul i top og
bund. Inkl. dæksel. Væghænges
gennem bagbeklædning.
Ved ben: anvend min. 4 stk.
AV modul, åben. Ledningshul i top
og bund. Inkl. dæksel.
NB! Kan IKKE væghænges.
Anvend min. 6 ben eller sokkel.
Skab inkl. 3 hylder, åben.
Ved ben: anvend min. 6 stk.
Bagklædning til skab 500.
Inkl. monteringsbeslag.
Så skabet kan anvendes
fritstående.
Skab inkl. 2 hylder, åben.
Ved ben: anvend min. 5 stk.
AV modul inkl. 2 hylder, åben.
Ledningshul i top og bund.
Ink. dæksel.
Ved ben: anvend min. 5 stk.
Hylde til modul 104 + 212.

Hylde til modul 203 + 204 + 205
+ 206 +207 + 208 + 212.

Hylde til modul 500 + 501 + 502.
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Pris gr. 1 (xx)

81 snehvid

5

sort

Pris gr. 2 (xx)

Pris gr. 3 (xx)

grafit

hvid

Grundmoduler 72 sort
+ hylder:
82 antracit NY
16 røget eg
95 grafit
75 sort bejdset 98 cappuccino
Fronter:
15 hvidpigm. eg*
16 røget eg
75 sort bejdset
*mat lak

Vejl. prisliste DKK

			
Max kg = max anbefalet totalvægt
for indhold i og ovenpå væghængt modul.
				

		
			

Pris gr. 1 (xx)

81 snehvid

Varenr. struktur:
EKS: skab nr. 100 i sort:
40 72 0100

Pris gr. 2 (xx)

Pris gr. 3 (xx)

grafit

hvid

grafit

hvid

grafit

hvid

Grundmoduler 72 sort
+ hylder:
82 antracit NY
16 røget eg
95 grafit
75 sort bejdset 98 cappuccino
Fronter:
15 hvidpigm. eg*
16 røget eg
75 sort bejdset
*mat lak

Skuffe til modul 104 + 212.
Med pushåbning og med fuldt
udtræk.
Skuffe til modul 203 + 204 + 205
+ 206 + 207 + 208 + 209 + 212.
Med pushåbning og med fuldt
udtræk.
Skuffe til modul 500 + 501 + 502.
Med pushåbning og med fuldt
udtræk.
Skuffe til 500 + 501 + 502.
Med pushåbning og med fuldt
udtræk. 2 delt front.
Dør til modul 104 + 212.
Med pushåbning.
Høj dør til 104.
Med pushåbning.

Dør til 500 + 501 + 502.
Med pushåbning.
Stof dør til 500 + 501 + 502.
Med pushåbning.
		
						 sort
Lav klap til 104 + 203 + 204 +
205 + 206 + 207 + 208 + 212.
Med pushåbning.
Høj klap til 104 + 203 + 204
+ 208 + 212.
Med pushåbning.
Lav stofklap til modul 104+203+204
+ 205+206+207+208+212.
Med pushåbning.
						 sort
Høj stofklap til 104 + 203 + 204
+ 208+212.
Med pushåbning.
						 sort
Klædeskab, åben.
Inkl. 3 hylder og 1 bøjlestang.
Kan IKKE væghænges.
Ved ben: anvend min. 4 stk. 		
Skab, åben.
Kan IKKE væghænges. Kan f.eks.
placeres under skab nr. 210.
Ved ben: anvend min. 4 stk. 		

KUN i snehvid

Høj dør til 210.
Med pushåbning.
			
					

KUN i snehvid

Skuffe til modul 209.
Med pushåbning og med fuldt
udtræk.
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KUN i snehvid

Vejl. prisliste DKK

			
Max kg = max anbefalet totalvægt
for indhold i og ovenpå væghængt modul.
				

		
			

Pris gr. 1 (xx)

81 snehvid

Varenr. struktur:
EKS: skab nr. 100 i sort:
40 72 0100

Åbent modul uden systemhuller.
Ved ben: anvend min. 4 stk.
NB: ben 174+176 kan IKKE anvendes.
Reol inkl. 2 hylder, åben.
Ved ben: anvend min. 4 stk.
NB: ben 174+176 kan IKKE anvendes.
Reol, åben.
Ved ben: anvend min. 6 stk.
Reol ink. 3 hylder, åben.
Ved ben: anvend min. 4 stk.
NB: ben 174+176 kan IKKE anvendes.
Reol, åben.
Ved ben: anvend min. 6 stk.

Lang dør til 300.
Med pushåbning.

Lang dør til 302.
Med pushåbning.

Få yderligere information i vores EDGE by Hammel brochure.
Her finder du inspiration til spændende EDGE løsninger.

Se disse og flere opstillinger i vores tegneprogram under

Hammel Furniture A/S - MENSOLA By Hammel - DK - 2021.1

7

Galleri.

Pris gr. 2 (xx)

Pris gr. 3 (xx)

Grundmoduler 72 sort
+ hylder:
82 antracit NY
16 røget eg
95 grafit
75 sort bejdset 98 cappuccino
Fronter:
15 hvidpigm. eg*
16 røget eg
75 sort bejdset
*mat lak

Vejl. prisliste DKK Pris gr. 1 (xx)
Vangereol								
81 snehvid

			
Max kg = max anbefalet totalvægt
for indhold i og ovenpå væghængt modul.
				

		
			
				

Varenr. struktur:
EKS: skab nr. 100 i sort:
40 72 0100
Mål

Pris gr. 2 (xx)

Pris gr. 3 (xx)

Vejl.
DKK
Grundmoduler
72 prisliste
sort
+ hylder:
82 antracit NY
16 røget eg
95 grafit
75 sort bejdset 98 cappuccino
Fronter:
15 hvidpigm. eg*
16 røget eg
75 sort bejdset
*mat lak

BxH

Stillefødder, 6 stk.
Kan monteres under alle
grundmoduler.

Rustik hjul,6 stk. heraf 2 stk.
med bremser.
Kan monteres under alle
grundmoduler.
Metalben, 4 stk. Kan monteres
BxHxØ
under alle grundmoduler.
Husk støtteben 198/199 ved moduler
med en bredde på mere end 91 cm. 			
Metalben, 4 stk. Kan monteres
BxHxØ
under alle grundmoduler.
Husk støtteben 198/199 ved moduler
med en bredde på mere end 91 cm.
Støtteben, 1 stk.
Til brug ved moduler over 91 cm.
Kan justeres fra 14 - 20 cm.

Hylde nr. 050

						
Metal sokkel til skab nr. 104.
Fås i hvid og sort pulverlak.

sort

hvid

sort

hvid

ModulBxHxØ/ hyldeophæng

						

sort

hvid

sort

hvid

						

sort

hvid

						

sort

hvid

Vægmontering Metal sokkel til skab nr.
500+205+206+203+204.
Fås i hvid og sort pulverlak.

BxHxØ

Metalvange

						

Modul nr. 101 Metal hylde.
med/uden fronter
Pulverlakeret i sort eller hvid.
Højdeindstilling
Metal hylde.
på fod
Pulverlakeret i sort eller hvid.

Bænk. Fineret topplade i
hvidpigm. eg mat lak. Massive
træben i hvidpigm. eg mat lak.
MISTRAL hynde 585 kan anvendes.
MISTRAL hynde, gråmeleret stof.
Over 30.000 Martindale.
Med påsyet MISTRAL logo.

Hammel Furniture A/S - MENSOLA By Hammel - DK - 2021.1

8

Modulophæng, top

Modul- / hyldeophæng

