
Ve r z o r g i n g s m e u b e l    

Meubels uit massieve 

kunststofplaten zijn 

buitengewoon kras- en 

slijtvast, vochtbestendig en 

onderhoudsvriendelijk.

Type V.m

Meubelunit met 
ingebouwd babybad  

Meubelunit met 
uitschuifbare toegangstrap 

Schuifladen met 
ladebodem in massieve 
kunststofplaat

Afvalmeubel met inox 
voetbediening  



Type V.m
Technische kenmerken

Verzorgingsmeubel  

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
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Concept  

Dit functionele verzorgingsmeubel gemaakt uit 13 mm HPL en bestaande uit verschillende modules tot 
een alles-in-1meubel, is uiterst gebruiksvriendelijk, veilig en ontworpen voor zeer intensief gebruik.
Verschoningsblad met opstand (hoogte 150 mm of 350 mm) uit één stuk (max. lengte 2750 mm). Alle 
randen en hoeken rondgefreesd.
Het verzorgingsmeubel wordt op een aluminium sokkel geplaatst met in de hoogte instelbare pootjes, 
mooi afgewerkt met een HPL plint.

Module 1 : Meubelunit met of zonder uitsparing voor lavabo of babybad

Unit met dubbele draaideuren incl. soft close functie, met licht gebogen inox deurgrepen. Voorzien van 
rijboringen voor legplank incl. 1 legplank.
Optie : lavabo (onderbouw of bovenbouw) of babybad (bovenbouw) excl. kraanarmaturen. Keuze 
volgens gamma Afkor.

Module 2 : Meubelunit met of zonder uitsparing voor lavabo 

Unit met enkele draaideur incl. soft close functie, met licht gebogen inox deurgreep.
Voorzien van rijboringen voor legplank incl. 1 legplank.
Optie : lavabo (onderbouw of bovenbouw) excl. kraanarmaturen. Keuze volgens gamma Afkor.

Module 3 : Meubelunit met schuifladen 

Unit met 2 of 3 lades met verborgen uittrekbare geleiders en soft close functie, ladebodem in HPL 8 mm. 
Alle laden voorzien van een licht gebogen inox deurgreep.

Module 4 : Meubelunit met open vakken 

Unit met 4 open vakken, vaste maatvoering. 

Module 5 : Meubelunit met afvalbak  

Unit met bovenaan uitschuifbaar lopend afvalsysteem met dubbele afvalbak voorzien van inox 
voetbediening. 

Module 6 : Meubelunit met uitschuifbare toegangstrap 

Unit met toegangstrap op verborgen uittrekgeleiders en vooraan ondersteund met kunststof loopwiel 
met rem stop-fix, volledig geïntegreerd in HPL plint. (positie trap uiterst links of rechts van meubel). 

Afmetingen  

Module 1 : H : 880 mm incl. 165 mm sokkel met plint, B : 890 mm, D : 800 mm (zijpaneel = 820 mm).
Modules 2 tem 6 : H : 880 mm incl. 165 mm sokkel met plint, B : 490 mm, D : 800 mm (zijpaneel = 820 mm). 

Kleuren   

Corpus en verschoningsblad : wit of lichtgrijs.
Deuren : volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 14 standaardkleuren.

Wij herinneren u eraan dat een kind nooit alleen gelaten mag worden op een meubel. 
Conform de norm EN 12221-1 + A1 (2013)


