Bluetop UDESKABE

- diskret og praktisk opbevaring til dit udeliv

Design og funktion
Med Bluetops udeskabe får du orden på dit uderum. Du undgår
ting, der forstyrrer øjet, ting der flyder og pladsen der mangler.
Små daglige udfordringer løses med en harmonisk og stabil
enhed.
Der findes forskellige typer udeskabe – alle i samme design. Med
flere forskellige udeskabe kombinerer du selv dit opbevaringsmøbel til rummet mod vejen eller til terrassen. Giv hverdagen et løft.
Indret dit uderum på samme måde som du indretter dit hus.
Bluetop er skandinavisk - i design, produktion og kvalitet.
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Løsninger til dit uderum

Frox-A – affaldsskab

Frox-G – planteskab/-bord

... er en enkel og elegant skjuler til affaldsspande. Den
fås i to dybder og passer dermed til langt de fleste
almindelige plastaffaldsspande på hjul: basis-størrelse
op til 140 liter og stor størrelse op til 240 liter. Kan
også bruges til skjul for havemøbler eller grill.

… en komfortabel base for håndtering af potter og
planter. Bordplade og hylder kan justeres i højden. Kan
også fås med låg og dør. Justerbare hylder.

Frox-P – pakkepost og depotskab

Frox-B - grillskab

... indeholder en integreret brev- og pakkepostkasse
kombineret med et depotrum, med to rummelige hylder. Køb uhæmmet ind på nettet og undgå særaftaler
om levering – eller levering af pakker på andre adresser.

. . . her kan en kuglegrill (57-59cm) integreres i et solidt
skab med praktiske hylder. Når grillen ikke er i brug,
aflukkes skabet. Justerbare hylder.

Frox-S – udeskab
… her kan man opbevare ting, der ikke behøver optage
plads inden døre eller i udhuset – til potter, plantejord,
grøntsager, hynder osv. Justerbare hylder.
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Uderummet mod vejen
Der bruges meget tid, kreativitet og investering i husets indvendige indretning. Hvorfor ikke skabe et flot rum ved husets front?
Udeskabene skaber orden, plads og harmoni - også i rummet mod
vejen. Den mest synlige forskel er at få affaldsspande af plast
gemt væk - denne funktion kan man passende kombinere med
andre nyttige opbevaringer.
En postkasse er ofte visuelt meget dominerende. Alligevel er de
fleste postkasser for små til nutidens behov for at købe varer på
internettet. Med en Frox-P forener du en diskret integreret pakkepostkasse med et depot til fx genbrugsflasker eller grøntsager.
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Terrasse og have
Mange tilbringer deres bedste timer på terrassen og i haven.
Derfor er havemøbler vigtige for kvaliteten af udelivet. Men gode
udemøbler er ikke kun et spørgsmål om borde og stole. Også
terrassen bør have sine egne opbevaringsmøbler, der passer
sammen i en harmonisk enhed.
Skab enkelthed og orden med Frox-S - et udeskab til opbevaring
af de ting, du anvender på terrassen. Kombiner med et skønt
plantebord, hvor man kan klargøre sine planter og potter - og
hvor man kan opbevare sin spagnum og sit tilbehør.
Hvis du bruger kuglegrill, er der mulighed for at supplere med en
Frox-B - et grillskab, hvor kuglen er integreret, og hvor du kan
aflukke grillen, når den ikke er i brug.
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Produktinformation - teknik og materialer
•

Alle varianter af udeskabe matcher hinanden i design og i
frontens størrelse. (Se også målskema)

•

3 valgmuligheder i sidebeklædninger: grundmalet antrazitfarvet træ, perforeret metal og trådnet.

•

Vendbart låg. Kan fastholdes åbnet.

•

Hængslet dør med håndtag – kan fastholde sig selv i åbnet
stilling.

•

Stilbare fødder, så udeskabet nemt kan placeres solidt.

•

Pakkepostkasse med åbning 44x18cm. Inkl. 6-stiftet
nøglelås og 3 nøgler. Leveres samlet. Kan monteres i både
venstre og højre side.

•

Systemet leveres delvist samlet.

Rammekonstruktionen er af solid kvalitet. Den er fremstillet i
svejst 40x40mm stål med stærk og miljørigtig grundingsdypning
kombineret med pulverlakering. Behandlingen har den tyske GSBcertificering og er testet til over 20 års holdbarhed iht ISO-7253
og ISO-12944/4+6.
Låg, metalsider og postkasse er lavet af lysegråt perlezink
(aluzink AZ185), som er et ekstremt holdbart materiale (korrosionsklasse C4). Produkterne har derfor altid mange års levetid,
som afhænger af luftens saltindhold og andre påvirkninger.
Træsider er af langsomtvokset svensk gran. God gran er meget
holdbar så miljøskadelig trykimprægnering er helt unødvendig.
Træet er høvlet og grundmalet, så det er nemt at påføre en
personlig dækfarve på den afgrænsede flade. Vi anbefaler herpå
dækkende vandbaseret træbeskyttelse. Farve på grundmalingen:
antrazit.
Trådnet er af 5 mm jern. Masker er 100x100mm. Leveres som
ubehandlet/rust eller galvaniseret.
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Indvendige mål

Udvendige mål

Højde:

1140 mm

Højde:

1145 mm

Bredde:

625 mm

Bredde:

705 mm

Dybde:

635 mm

Dybde:

715 mm

Dybde, stor:

735 mm

Dybde, stor:

815 mm

Tilbehør
Lås med nøgle

Jordspyd

De lukkede Froxe leveres med et solidt håndtag. Der
kan tilkøbes håndtag med nøglelås.

Jordspyd i rustfri stål. Anvendes hvis du vil faststøbe
din Frox. 40 cm.

Depotspand (til Frox-P)

Trækasse (til Frox-G)

Kraftig spand af plast. F.eks. til opbevaring af genbrugsflasker, affald til genbrug eller frugt.
29 liter. 40 x 26,5 x 37 cm.

Med solide dekorative trækasser kan du opbevare
småværktøj eller tilbehør til haven.
Ubehandlet gran. Overfladebehandling anbefales.
19,5 x 29 x 56 cm.

Sidebeklædning
Træ, grundmalet

Billeder og farver er vejledende.
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Perforeret metal

Bluetop Frox

•

Bluetop Glashegn med LED-lys

B l ueto p A / S

•

Ba u t ave j 1 A

•

DK - 8 2 1 0 Aa r h u s V

•

Tel. + 4 5 7 0 2 7 0 2 2 2

•

Info@bluetop.dk

•

www.bluetop.dk
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