
LUCCA - SORT Speilskap

LUCCA Speilskap – B: 60, 75, 90, 120 og 150 – H: 75 x D: 13 cm

LUCCA – SORT Speilskap.

Tidsriktig SORT Speilskap med LED belysning.

Vi har utviklet LUCCA sort speilskap med speil på innsiden av dør, justerbare glasshyller og 2 x 

stikkontakter med USB. LUCCA har LED overlys, underlys, belysning i topp i skapet og LED belysning 

rundt hele speilkanten.

LUCCA Speilskap har selvfølgelig vår unike sensor hvor du slår Av/ På, Dimmer og Fargejusterer - Alt 

dette ved KUN 1 x bevegelses sensor på undersiden av speilskapet. “Ingen fingermerker!”



LUCCA – Sort Speilskap

B:   60 x D: 13 cm x H: 75 cm – 1 dør - Venstre hengslet

B:   75 x D: 13 cm x H: 75 cm – 2 dører

B:   90 x D: 13 cm x H: 75 cm – 2 dører

B: 120 x D: 13 cm x H: 75 cm – 2 dører

B: 150 x D: 13 cm x H: 75 cm – 3 dører

Før montering:

av SPEILSKAP

• Anbefalt monterings høyde på speilskap er 195 cm fra gulv.

• Spikerslag til Speilskap er 190 cm fra gulv.

• Feste til Speilskapet sitter 5 cm fra topp av skapet

• Anbefalt strømuttak 170 cm fra gulv – og ca midt bak

der speile skal henge. Da helst i boks.



Måltegning: LUCCA 60



Måltegning: LUCCA 120





Justering av hengsler:

• Justering av hengsler må gjøres etter speilskapet er montert

• Det kan også være behov for etterjusteringer etter tid når speilskapet har gått mye opp og igjen.



Scala Bad AS – post@scalabad.no – Tlf.: 32 82 22 70

Vedlikehold og Rengjøring av Speil / Speilskap

Bruk vaskemidler som er beregnet på Glass til Speilflatene.

Og gjerne en Mikrofiber klut.

Innvendig i Speilskap brukes rene, milde vaskemidler.

Tørk av med myk klut for å fjerne vannrester.

Vår unike sensor:

mailto:post@scalabad.no

