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Vi har fundet et lokalt snedkeri i Thy, som laver de flotteste møbler til os i en stil der passer ind i ethvert miljø. 

Vores Wood of Art underskab er i den bedste kvalitet med øje for lækre detaljer og sans for håndværk med træet i 

fokus. 

Det er også muligt at få lavet unikke løsninger, som passer direkte ind i jeres miljø og virksomhed.  

Vi kan nemt indbygge drikkevandskøler, taphane / vandhane, kogende vand, vask, skraldespand, køleskab og meget 

mere unikt tilbehør. 

 

Wood of Art underskab 

Flot underskab udført i egetræsfinér hele vejen rundt, så skabet 

fremstår eksklusivt og robust. Leveres med intigreret affaldslåge, som 

er udskåret i samme stykke træ som selve lågen. Derved fås de samme 

linjer fra træårene gennem hele lågen. Fås også uden affaldslåge i 

Single modellen. 

 

Bordpladen er udført i matsort Fenix laminat, som føles silkeblød at 

røre ved og hvor der stort set ikke efterlades aftryk efter berøring. 

Overfladen er baseret på nano-teknologi og er ekstra modstandsdygtig 

overfor ridser og slidtage. 

 

• Stærk og robust egetræ 

• Lakeret overflader 

• Natur eller røget farvet 

• Supermat bordplade i sort 

• Lav reflektionsgrad grundet den matte overflade 

• Ingen aftryk efter berøring 

• Ekstra modstandsdygtig over for ridser og slidtage 

• Brændemærket logo / brand efter ønske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single - inkl. 1 hylde 
Mål: H: 90 x B: 50 x D: 60 cm 

 

Pris 

Natur  kr. 6.500,- 

Natur med affaldslåge kr. 7.500,- 

Røget kr. 7.000,- 

Røget med affaldslåge kr. 8.000,- 

 

Dobbelt - inkl. 1 hylde 
Mål: H: 90 x B: 100 x D: 60 cm 

 

Pris 

Natur med affaldslåge kr. 9.500,- 

Røget med affaldslåge kr. 9.950,- 
*)Alle priser er ekskl. moms og levering 
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