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Frame är en flexibel modulförvaring för det aktivitets-baserade 
kontoret som bokstavligt talat sticker ut. Med endast två moduler kan 
du skapa stor variation.  

Ramen på den större modulen skapar spännande skuggspel och 
dynamik.  Välj mellan olika material och färger, kombinera de två 
modulerna efter behov och önskemål.

Ramen för den utstickande modulen är byggd med 45graders 
gerade hörn som visar hantverket bakom möbeln och 
ger ramen det exklusiva utseendet som karakteriserar 
Frame. Alla kanter är fasade för att fullända intrycket. 

Ytskikten på Frame är noga utvalda för att ge en hög finish. Ramen på 
den större kuben går att få i valfi NCS men kommer också i vitlaserad 
Ask eller Ek. Direktlaminatet i den mindre stommen är speciellt utvalt 
för att ge en matt och sammetslen yta som både har en inbjudande 
känsla och som samtidigt är slittåligt. Luckorna går att få i valfi NCS.

Stommarna är gjorda i två yttre djup (450 och 550mm) men innemåtten 
i de personliga facken är ändå det samma. Alla dörrar är heltäckande. 
För att fullända det minimalistiska uttrycket kommer Frame utan 
handtag med push-öppning.

F R A M E



MizettoAB - mail@mizetto.com - 0480-54-999 - www.mizetto.se

FRR8/8-4
800X800X550

FR4/8-2
800X400X450

D I M E N S I O N E R

P R O D U K T I N F O

Socklarna har justerbara ställfötter dolda bakom fronterna.

Gångjärn till dörrarna är anpassade till valt låssystem (inte-
grerad dämpning och självstängning till cylinderlås och pu-
sh-öppning, och helt utan till RFID-lås).

SOCKLAR

LÅS

Frame är tillverkad i stomme av 19mm mdf eller spånskiva 
(rygg i motsvarande material, 12mm) som standard.  Stom-
men är antingen fanerad mdf (vitpigmenterad ask eller klar-
lackerad ek) eller kulörlackerad mdf, alternativt direktlami-
nerad i vit, matt, sammetslen skiva.

Den djupare ramen till Frame-skåpen är tillverkad med 
45graders gerade hörn som har 1mm fasad kant.
Alla delar i Frame-serien har fasad kant istället för radie för 
att ge ett striktare intryck.

Dörrar är tillverkade i 16mm fanerad eller kulör-lackerad mdf 
(standard NCS S0500-N).
Samtliga dörrar är heltäckande, vilket innebär att de i det 
närmaste täcker 100% av stommen.  Dörrarna är utrustade 
med pusch-öppning som standard men finns med cylinder-
lås eller RFID (Mifare) som alternativ.

STOMMAR

RAMVERK

5 ÅRS GARANTI

DÖRRAR OCH LÅDFRONTER


