Bluetop FROX – diskré og praktisk oppbevaring til uterommet

Design og funksjon
Med Bluetop Frox-systemet får du orden på uterommet. Du
unngår ting som forstyrrer øyet og flyter omkring. Dessuten får
du mer plass. Små daglige utfordringer løses med en harmonisk
og stabil enhet.
Det finnes forskjellige typer ”Frox” – alle i samme design. Med
flere forskjellige Frox-skap kombinerer du selv ditt oppbevaringsmøbel til området vendt mot veien eller terrassen. Gi hverdagen
et løft. Innred uterommet på samme måte som du innreder huset.
Bluetop er skandinavisk – i design, produksjon og kvalitet.
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Løsninger for dine uterom

Frox-E – skjul til søppelspann

Frox-S – Hageskap

… er et enkelt, grønt skjul til søppelspannet. Den åpne
formen kan kombineres med metallgittervegger som
danner espalier for plantevegger.

… her kan man oppbevare ting som ikke skal oppta
plass inne i huset eller i uthuset – til blomsterpotter,
plantejord, grønnsaker, hageputer osv.

Frox-A – skjul til søppelspann

Frox-G – plantebord

… skjuler søppelspannet på en enkel og elegant måte.
Skjulet fås i to dybder og passer derfor til de fleste
vanlige plastsøppelspannene på hjul: basisstørrelse
opp til 140 liter og stor størrelse opp til 240 liter.

… en komfortabel plass for håndtering av potter og
planter. Bordplaten og hyllene kan justeres i høyden.
Kan også fås med lokk og dør.

Frox-P – Kombinert post/pakkepost og
oppbevaring

Frox-B - grillskap/grillbord

… inneholder en integrert brev- og pakkepostkasse
kombinert med et oppbevaringsrom med to romslige
hyller. Nå kan du kjøpe på nettet uten å bekymre deg
om særavtaler om levering eller levering til andre
adresser.

. . . her kan en kulegrill (57-59 cm) integreres i et solid
skap med praktiske hyller. Når grillen ikke brukes, er
skapet lukket.
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Uterommet
Mye tid, kreativitet og penger brukes til å innrede huset innvendig. Hvorfor ikke skape et flott rom foran huset?
Frox består av utemøbler som skaper orden, plass og harmoni
– og et mer tiltalende uteareal mot veien. Den mest synlige
forskjellen er at søppelspannet av plast er gjemt vekk. Denne
funksjonen kan godt kombineres med andre praktiske oppbevaringsløsninger.
En postkasse er ofte visuelt svært dominerende. Ser vi på
dagens behov for å kjøpe varer på internett, er de fleste postkasser likevel for små. Et Frox-P-skjul gir deg en diskret integrert
pakkepostkasse samtidig som du får en oppbevaringsplass f.eks.
til returflasker eller grønnsaker.
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Terrasse og hage
Mange tilbringer de beste stundene på terrassen eller i hagen.
Derfor er hagemøbler et viktig element for å fremheve uteplassen. Men gode utemøbler er ikke bare et spørsmål om bord og
stoler. Også terrassen bør ha sine egne oppbevaringsmøbler som
passer sammen i en harmonisk enhet.
Et Frox-S-uteskap skaper enkelhet og orden når du vil oppbevare
de tingene som du bruker på terrassen. Kombiner det gjerne med
et praktisk og flott plantebord der man kan klargjøre sine planter
og potter – og hvor man kan oppbevare torv og hageredskaper.
Liker du å bruke kulegrill, er det lett å supplere med en Frox-B – et
grillskap der kulegrillen er integrert og som du kan lukke når grillen ikke er i bruk.
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Produktinformasjon - teknikk og materialer
•

Alle varianter av Frox passer sammen i design og i frontens
størrelse (se også målskjema).

•

3 valgmuligheter for sidebekledninger: ferdig grunnet antrasittfarget treverk, perforert metall og metallgitter.

•

Vendbart lokk. Kan settes fast i åpen stilling.

•

Hengslet dør med håndtak – blir stående i åpen stilling.

•

Justerbare føtter, slik at Frox’en enkelt kan plasseres stabilt.

•

Pakkepostkasse med åpning 44 x 18 cm. Inkl. 6-stiftet nøkkellås og 3 nøkler. Leveres samlet.

•

Systemet leveres delvis samlet.

Rammekonstruktionen er av solid kvalitet. Den er fremstilt
i sveiset 40 x 40 mm stål med sterk og miljøriktig grunning
kombinert med pulverlakkering. Behandlingen har den tyske
GSB-sertifisering og er testet for over 20 års holdbarhet iht. ISO7253 og ISO-12944/4+6.
Lokket, metallsidene og postkassen fremstilles av alusink.
Platene er testet for en holdbarhet på mer enn 15 år i bynære
strøk.
Tresidene er av langsomt voksende svensk gran. God gran er
meget holdbar slik at miljøskadelig trykkimpregnering er helt
unødvendig. Treet er høvlet og grunnet slik at man enkelt kan
påføre en dekkfarge på den begrensede flaten etter eget ønske.
Til slutt anbefaler vi dekkende vannbasert trebeskyttelse. Farge
på grunningen: antrasitt.
Metallgitteret består av 5 mm galvanisert jern. Maskevidden er
100x100 mm.
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Innvendige mål

Udvendige mål

Høyde:

1140 mm

Høyde:

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 nøkkel

Jordspyd

De lukkede Frox-skapene leveres med et solid håndtak.
Disse kan byttes mot et håndtak med nøkkellås.

Jordspyd i rustfritt stål. Kan brukes hvis du skal støpe
fast ditt Frox-skap. 40 cm.

Depotspann (til Frox-P)

Trekasse (til Frox-G)

Kraftig spann av plast f.eks. til oppbevaring av returflasker, søppel som skal til gjenbruksstasjonen, eller frukt
og grønnsaker.
29 liter. 40 x 26,5 x 37 cm.

Dekorative trekasser til oppbevaring av småverktøy
eller tilbehør i hagen. 19,5 x 29 x 56 cm.

Sidebekledning
Tre, grunnmalt

Metallgitter

Perforert metall

Illustrasjoner og farger er veiledende.
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Bluetop Frox

·

Bluetop Glassgjerde med LED-lys

Bluetop A/S

·

Bautavej 1A

·

DK - 8210 Aarhus V

·

Tel. +45 7027 0222

·

Info@bluetop.dk

·

www.blueto p.dk
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