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PISA SHAKER
 - Redesign af klassisk dansk design
 - Super mat finish
 - Stilren
 - Passer til SetaLac 16 mm tilbehør



NYHED
Pisa grå

PISA SHAKER FRONT
En fantastisk flot folielåge, der med det stilrene og 
moderne design vil pryde ethvert hjem.

En flot låge der sammen med andet køkkeninven-
tar danner grobund for hygge, velvære og fælles 
familie-oplevelser.

Den moderne PISA låge har en 45 mm ramme, 
hvilket gør, at den kan anvendes til hovedparten af 
de tilgængelige grebstyper, såsom sort, messing 
og den kendte krom.

Lågerne produceres ordrevis og er der behov for 
gavle, passtykker eller andet er det SetaLac tilbe-
hør der anvendes.



VÆLG MELLEM DISSE FARVER

0580 Hvid 0582 Grå

0588 Sort

0584 Blå

0586 Grøn

PISA SHAKER tilbydes som køkkenvis bestilling, efter ordre.

PISA SHAKER tilbydes i 19,5 mm tykkelse. SetaLac 16 mm tilbehør anvendes hertil.

PISA SHAKER er en folielåge med runde kanter. Bagsiden er i melamin i hvid.

PISA FRONTER I 5 FARVER
Du kan frit vælge mellem 5 flotte farver, og dermed få 
den front som netop passer til dit hjem.



FLERE GODE GRUNDE
- TIL AT VÆLGE PISA SHAKER

1. ANTI-FINGERAFTRYK 
Overfladen er behandlet, så der stort set ikke efter-
lades aftryk efter berøring. 

2. SUPER MAT OVERFLADE 
Fronten har en super mat lakeret overflade, som 
føles silkeblød ved berøring. Hvid bagside.

3. HØJ ROBUSTHED 
Overfladen er slidstærk, robust og med meget høj 
ridsefasthed. 

4. STABILE FARVER 
UV-stabiliteten af pigmenterne plus den farve resi-
stente belægning betyder, at fronten bevarer sin 
farve gennem årene.
 

5. FSC CERTIFICERING 
MDF’en er FSC certificeret.

6. EKSTREMT LAVE VOC-EMISSIONSNIVEAUER 
Fronten har ekstremt lave VOC-emissionsniveauer.
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RENGØRING 
Overfladen rengøres med Safco’s 
Front Cleaner eller en ren klud  
hårdt opvredet i mild sæbevand.  
Efterfølgende aftørres med en ren  
og tør klud. 

Anvend aldrig slibende rengørings-
midler eller kraftige rengøringsmidler 
såsom opløsnings midler, alkohol, 
ammoniak mv. som kan beskadige 
overfladen. 


