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Sinulle sopiva.
Kotimainen Sand-liukuovikaappi 
on tehokas, tyylikäs ja edullinen 
säilytysratkaisu. Runko-, ovi- ja 
värivaihtoehdoista sekä kaappien 
lisävarusteista voit valita juuri 
sinun tarpeisiisi ja sisustukseesi 
sopivan kokonaisuuden.

Rungon korkeus on 210 cm. Valitse rungon 
syvyys ja leveys käytettävissä olevan tilan 
mukaan. 100 cm, 148 cm ja 197 cm leveät 
rungot saa joko 45 cm tai 62 cm syvänä, 
245 cm leveän rungon 62 cm syvänä. 
Rungon väri on valkoinen.

Ovissa on teräsprofiilit ja laakeroidut ala-
pyörästöt. Pintavaihtoehtoina kirkas koko-
peili, ilmeikäs kolmeen osaan jaettu levyovi 
tai levy/lasiovi. Lasilevyissä ja peileissä on 
turvakalvo.
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Kaikki paikallaan.
Monipuolisesta lisätarvikevalikoimasta löydät 
kaappisi täydentävät varusteet. Vaatetangot, 
lankakorit, vetolaatikot, kenkähyllyt ja ripus-
tustelineet auttavat pitämään vaatteesi, ken-
käsi ja asusteesi siisteinä ja järjestyksessä. 
Uutena lisävarusteena hidastinpari, joka toimii 
kaapin reunimmaisissa ovissa.
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Cubic-lokerikot myös Sotkan mallistossa. Katso lisää sotka.fi.

RUNGOT
4555139 SAND runko valkoinen 100 x 45 cm 
4555141 SAND runko valkoinen 100 x 62 cm
4555043 SAND runko valkoinen 148 x 45 cm 
4555041 SAND runko valkoinen 148 x 62 cm 
4555146 SAND runko valkoinen 197 x 45 cm 
4555060 SAND runko valkoinen 197 x 62 cm 
4555058 SAND runko valkoinen 245 x 62 cm 
LIUKUOVET
4555145 SAND ovi 49 cm levy valkoinen 
4555198  SAND ovi 49 cm levy antrasiitti
4555143 SAND ovi 49 cm peili 
4555153 SAND ovi 49 cm valkoinen levy/musta lasi/valkoinen levy
4555065 SAND ovi 66 cm levy valkoinen 
4555199  SAND ovi 66 cm levy antrasiitti
4555062 SAND ovi 66 cm peili 
4555063 SAND ovi 66 cm, valkoinen levy/musta lasi/valkoinen levy
4555067 SAND ovi 74 cm levy valkoinen 
4555200  SAND ovi 74 cm levy antrasiitti
4555045 SAND ovi 74 cm peili 
4555047 SAND ovi 74 cm, valkoinen levy/musta lasi/valkoinen levy 
LISÄOSAT
4555069 Välisivu 45 cm runkoon 
4555070 Välisivu 62 cm runkoon 
4555053 Hyllylevy 47/45 cm runkoon (468x351x16mm) 
4555055 Hyllylevy 95/45 cm runkoon (952x351x18mm) 
4555054 Hyllypaketti 4 kpl/45 cm runkoon 
4555050 Hyllylevy 47/62 runkoon (468x521x16mm) 
4555052 Hyllylevy 95/62 runkoon (952x521x18mm) 
4555051 Hyllypaketti 4 kpl/62 cm runkoon 
4555048 Lankakori 15 cm (468x600x150mm) 
4555049 Lankakori 30 cm (468x600x300mm) 
4550213 Vetolaatikko 47/45 (468x330x160 mm) 
4555056 Vetolaatikko 47/62 (468x495x160 mm) 
4555071 Kenkähylly 47 cm 
4555072 Kenkähylly 95 cm 
4555074 Solmio- ja vyöteline metallinen 
4555075 Ripustinkoukku metallinen 

4555076 Ulosvedettävä henkaritanko 

4555078 Henkaritanko 47 cm
4555077 Henkaritanko 95 cm
4555558 Hidastinpari liukuoveen 

SAND 245 cm

Ovet: 4 kpl 66 cm ovia

Vakiotarvikkeet:
• 4 kpl 47 cm hyllyjä
• 2 kpl 95 cm hyllyjä
• 2 kpl 95 cm vaatetankoja
• 2 kpl välisivuja

SAND 148 cm

Ovet: 2 kpl 74 cm ovia

Vakiotarvikkeet:
• 4 kpl 47 cm hyllyjä
• 1 kpl 95 cm hylly
• Ulosvedettävä vaatetanko (45 cm runko)  

tai 95 cm vaatetanko (62 cm runko)
• 1 kpl välisivu

SAND 197 cm

Ovet: 3 kpl 66 cm ovia

Vakiotarvikkeet:
• 8 kpl 47 cm hyllyjä
• 1 kpl 95 cm hylly
• Ulosvedettävä vaatetanko (45 cm runko)  

tai 95 cm vaatetanko (62 cm runko)
• 2 kpl välisivuja

Ovivaihtoehdot:
• 3-osainen levy/lasi/levy, levyn väri valkoinen ja lasi musta
• 3-osainen levy/levy/levy, levyn värit valkoinen tai antrasiitti 
• kirkas peiliovi

SAND 100 cm

Ovet: 2 kpl 49 cm ovia

Vakiotarvikkeet:
• 5 kpl 47 cm hyllyjä
• Ulosvedettävä vaatetanko (45 cm runko)  

tai 47 cm vaatetanko (62 cm runko)
• 1 kpl välisivu
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