NUMMI
Kotitoimistoon ja
säilytykseen

NUMMI-sähkösäätöpöytä
140 x 70 cm

NUMMI-mappikaappi
oviparilla, matala

NUMMI
SÄHKÖSÄÄTÖPÖYTÄ JA
VEIVATTAVA SÄÄTÖPÖYTÄ
Pöydän kansi, kolme kokoa:
120 x 70 cm, 140 x 70 cm ja 160 x 80 cm
Pöydän kansi, kolme väriä:
valkoinen, saarni, hopeanharmaa
Materiaali: 25 mm kalustelevy
Säätöjalka sähköpöytään, kolme väriä:
valkoinen, musta, harmaa
Materiaali: maalattu metalli
Takuuaika 5 vuotta

NUMMI-mappikaappi
oviparilla, korkea

Säätöjalka veivipöytään, kaksi väriä:
valkoinen, musta
Materiaali: maalattu metalli
Takuuaika 2 vuotta
Koodi
60210

60211

60212
60208
60206

60207

Väri

Nimi

hopeanharmaa
saarni
kansi 120 x 70
valkoinen
hopeanharmaa
saarni
kansi 140 x 70
valkoinen
hopeanharmaa
saarni
kansi 160 x 80
valkoinen
valkoinen
hopeanharmaa
saarni
valkoinen
hopeanharmaa
saarni
valkoinen

laatikosto
pyörillä
mappihyllyn
ovet, korkea
mappihyllyn
ovet, matala

60204

valkoinen

mappihylly,
korkea

60205

valkoinen

mappihylly,
matala

60209

harmaa
musta
valkoinen

säätöjalka

68024

valkoinen
musta

säätöjalka
veivillä

Kotimainen NUMMI-sähkösäätöpöytä
kotitoimistoon. Hiljainen moottori takaa
miellyttävän työskentelyn. Pöydän korkeus
säätyy välillä 62-127 cm ja ohjausyksikössä
on neljä muistipaikkaa eri työskentelyasennoille. Maksimikuormitus 120 kg.

Veivattavan säätöpöydän korkeus säätyy
välillä 72-120 cm. Veivi on asennettavissa
kummalle puolelle tahansa. Maksimikuormitus 80 kg.

Nummi-sarjan säätöpöydällä, laatikostolla ja mappikaapeilla luot toimivan ja ergonimisen työskentely-ympäristön kotiisi.

NUMMI-sähkösäätöpöytä
140 x 70 cm, saarni kansi +
valkoiset jalat

NUMMI-mappikaappi
oviparilla, matala

LAATIKOSTO PYÖRILLÄ
L 40 cm, K 66,5 cm, S 39 cm
valkoinen
MAPPIKAAPPI MATALA
L 80 cm, K 113 cm, S 35 cm
Runko: valkoinen
Ovet: valkoinen, hopeanharmaa, saarni
MAPPIKAAPPI KORKEA
L 80 cm, K 183 cm, S 35 cm
Runko: valkoinen
Ovet: valkoinen, hopeanharmaa, saarni

Katso Nummi-vaatekaapit takasivulta >>

NUMMI
Leveydet 50 cm/100 cm/150 cm
Syvyys 54 cm
Korkeus 205 cm
Suosittelemme, että komerot kiinnitetään
seinään kiintokalusteiden tapaan.

Tämä kotimainen komero on saatavilla kolmessa eri leveydessä: 50, 100 ja
150 cm. Kaapin korkeus on 205 cm, joten sen sisälle kätkeytyy runsaasti säilytystilaa. Valkoinen vaatekaappi on yksinkertainen malliltaan, joten se ei riitele
muun sisustuksen kanssa. Sisustan voit itse valita lisävarusteena. Tarvitsetko
vaatetangollisen komeron, hattuhyllyn vai tasoja, joihin voit pinota vaatteita
tai muita tavaroita – vai ehkä sekä että? Tutustu erilaisiin sisustuspaketteihin!
Kaapin oven saat myös hopeanharmaana.
Tuote tilattavissa verkkokaupasta ja myymälöistä. Tuote nähtävillä vain verkkokaupassa: www.asko.fi

Vakiona komeroissa hattuhyllyt ja henkaritanko.
Runkoväri on aina valkoinen, ovet voi valita
valkoisena tai hopeanharmaana.

Valitse mieleisesi sisustapaketti!

NUMMI-komero 50 cm
Vakiovarusteena hattuhylly ja henkaritanko.
Sisustapaketti 1)
Neljän kapean hyllyn setti
Sisustapaketti 2)
Lankakorisetti (4 matalaa ja 1 syvä lankakori)
ja irtohylly.

NUMMI-komero 100 cm
Vakiovarusteena hattuhylly ja henkaritanko
komeron vasemmalle puolelle.

Vakiovarustelu

Sisusta 1)

Sisusta 2)

Sisustapaketti 1) Neljän kapean hyllyn setti
Sisustapaketti 2) Neljän kappaleen hyllysetit
komeron vasemmalle ja oikealle puolelle. Hyllyt
ovat keskenään eri levyisiä.
Sisustapaketti 3) lankakorisetti (4 matalaa ja 1
syvä lankakori), irtohylly ja kapea henkaritanko
komeron oikealle puolelle.

Sisusta 1)

NUMMI-komero 150 cm

Sisusta 2)

Sisusta 3)

Sisustapaketti 1) 4 kpl leveitä hyllyjä komeron
oikealle puolelle
Sisustapaketti 2) 4 kpl kapeita hyllyjä komeron
vasemmalle puolelle sekä leveä henkaritanko
Sisustapaketti 3) lankakorisetti (4 matalaa ja 1
syvä lankakori) komeron vasemmalle puolelle,
irtohylly ja leveä henkaritanko

KATSO LISÄÄ
VERKKOKAUPASTA
www.asko.fi

Sisusta 1)

Sisusta 2)

Sisusta 3)

Instagram: @hiipakkahuonekalut @askokoti
Facebook: @hiipakka.net @askohuonekalut

Nummi-sarjan valmistaja on E J Hiipakka Oy, kotimainen perheyritys jonka tarina
alkoi 70 vuotta sitten. Yrityksen juuret ovat Etelä-Pohjanmaalla, Jurvassa, jossa
Hiipakan huonekalut valmistetaan vielä tänäkin päivänä. Tuotannossa käytettävät laadukkaat raaka-aineet takaavat tuotteiden toimivuuden ja luotettavuuden.
Kalusteissa yhdistyvät käytännöllisyys, muunneltavuus, kestävyys ja tyylikäs
ulkonäkö. Vuosikymmenten aikana Hiipakasta on kasvanut ja kehittynyt yksi
kalustealan suurimmista toimijoista Suomessa.

Jaa kuvasi! #askokoti #hiipakkahuonekalut

www.hiipakka.net
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