
Quadro Locker skab 

 

Korpus tilbydes i:  
• Laminat plader med 2 mm ABS-kant: hvid, lysegrå, mellemgrå, koksgrå, sort eller eg  

• Finérede plader med massiv trækant: ahorn, ask, bøg, eg, kirsebær eller valnød Leveres med 

laminat eller finér på bagbeklædningen. Dybde 350 mm  

Understøtning:  
• Sokkel  

• Hjul  

• Ben  

• Vægophæng 



Quadro Lockers findes i 8 højder med 2, 3, 4, 6 eller 8 låger. Hver højde tilbydes i 2 dybder: D 430 

mm eller D 550 mm. 

Giv skabene nem genkendelighed – så kan dine kollegaer nemt finde sit skab. 

Brug farver! Varier farverne på lågerne, herved kan man hurtigere finde frem til sit skab samtidig med at 

det giver et flot spil i indretningen. Er du ikke til vilde farver i indretningen, så brug dæmpede sarte farver – 

bland gerne de sarte farver med en finér som bringer lidt varme til indretningen. 

Brug numre! Cube Design tilbyder at sætte numre på skabene – herved ved du ment hvilket skab er dit. 

 

Teknisk information 
 

En reolserie med et bredt udvalg. Quadro serien er vores mest populære serie. Den er populær fordi der er 

et utal af muligheder for at indrette opbevaringen efter dine ønsker. Quadro Lockers er special designet til 

opbevaring af det flydende kontor og opbevaring af personlige ejendele med fokus på aflåsning. 

Quadro Lockers laves med laminat og 2 mm slagfast ABS-kant eller i finér med trækant. Quadro Lockers 

tilbydes i to dybder: 430 mm eller 550 mm. 

Lockers fra Cube Design laves efter dine ønsker og behov. Vælg den størrelse og indretning der fungere 

bedst for dig, vælg sokkeltype og ikke mindst hvilken låsetype du ønsker. Cube Design tilbyder Lockers med 

forskellige størrelser på det indvendige rum, og der skulle derfor være plads til at finde den løsning der 

passer dig bedst. 

10 års garanti på Quadro reoler. 

  



Dimensioner 

 

 

  



Korpus farver 

 

 

Låge farver 

 



 


