
”Perfekt arbeidshøyde  
– uansett om du er høy eller lav”

ELEKTRISK HØYDEREGULERBAR VINKELRAMME 
TIL KJØKKENBENK

FlexiElectric Corner gir selvstendighet og et moderne kjøkken - også for dem 
som ikke kan stå ved kjøkkenbenken. Hev- og senkbar kjøkkenbenk gir perfekt 
arbeidshøyde for alle, og muligheter for optimal arbeidshøyde ved både sittende og 
stående arbeid.

Det er fri benplass under benken slik at man kommer godt til med rullestol 
eller arbeidsstol. FlexiElectric Corner kan enkelt tilpasses den enkeltes kjøkken 
og individuelle behov.  Det tilbys i flere størrelser som kan tilpasses i begge 
lengderetninger og via FlexiElectric Corner-sortimentet og tilbehør kan vi løse de 
aller fleste ønsker på individuelle mål. Både lengder og bredder. 

FlexiElectric Corner kan programmere vandringen slik at det ikke kommer i konflikt 
med f.eks. vinduslister eller apparater man har stående på benken. FlexiElectric 
Corner kommer som standard med behagelig trykkputebetjening. 
Som tilbehør tilbys det ekstra stor trykkbryter eller fjernkontroll (IR  og ledning). 
FlexiElectric Corner kan leveres med betjening som styrer både benk og overskap 
slik at det blir færre betjeninger å forholde seg til.
Deksler skjuler innfestning  slik at det gir et meget stilrent inntrykk. FlexiElectric 
Corner er med på å sikre en enklere, tryggere og mer selvstendig hverdag på 
kjøkkenet.

FLEXIELECTRIC CORNER



FlexiElectric Corner – standardramme til benkeplate  

Varenr.  30-73150-2   30-73200-2  30-73250-2  30-73300-2

Lengde på benke-
platen   105-150x105-150cm 155-200x155-200cm 205-250x205-250cm 255-300x255-300cm

100-295 cm100-295 cm

65-95 cm

105-300 cm 105-300 cm

58-62 cm

FLEXIELECTRIC CORNER Max. belastning: 150 kg jævnt fordelt
Højde:  65-95 cm
Længde:  105-300 cm
Farve: RAL 9010

TILBEHØR

Høydejusterbar ramme 
til kjøkkenbenk
• Monteres på undersiden av 

benkeplaten.
• Dybden på benkeplaten kan som 

standard være 58-62 cm. Flere 
dybder er mulige.

• Heves og senkes 30 cm med en 
betjeningsknap.

• Mulighet for å koble 
betjeningsknapp til å betjene 
eventuelle overskap slik at det blir 
enklere for bruker.

• Med bredt utvalg av justerbare 
lengder i begge lengderetninger 
og stort tilbehørssortiment kan 
FlexiElectric Corner individuelt 
tilpasses nærmest ethvert kjøkken 
og brukerbehov. Vi kan også 
tilpasse hjørneløsninger som 
krever andre lengder enn angitt.

Varenr.  Varebeskrivelse

30-67847-9 Fjernkontroll IR 1 funksjon

30-67849-9 Fjernkontroll IR flere funksjoner

40-14701-9 Håndkontroll med spiralkabel

30-67841-9 Betjening med stor strykkflate

30-69002-1 Smartbox til sammenkobling

30-74060-1 ... 30-74300-1 Deksel til alle bredder

30-67635-9 Deksel som dekker VVS tilkoblinger      

30-45010-1 Fleksibel vann og avløpskit
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