Eksklusivt og dekorativt design
LK FUGA Hardline® Deco er en særlig variant af de

Fronten giver Hardline Deco et eksklusivt og dekorativt

stramt formede LK FUGA Hardline rammer.

udseende. Designet skaber nye muligheder for at til-

®

passe afbrydermateriellet til en særlig stemning eller et
Hardline Deco er 68 mm bred og har den kendte

bestemt farve- og materialevalg i et rum.

skyggenot, som medvirker til at give et indtryk af, at
rammen svæver på væggen. De rene og skarpe linier

På højre side er vist de materiale- og farvekombinatio-

går også igen. Det anderledes består i, at rammen er

ner, som Hardline Deco leveres i. Rammerne leveres

påmonteret en speciel, 2,5 mm tyk front i alternative

med fronten fastmonteret. Fronten findes i metal og

materialer.

akryl. Fronterne er blanke og rengøringsvenlige.

Front i glasklar akryl på hvid ramme. Velegnet, hvor der er
brugt glas i indretningen.

Front i poleret messing på hvid ramme. Velegnet i rum
med messingdetaljer – for eksempel greb og beslag.

Front i pastelblå, transparent akryl på hvid ramme.
Velegnet som afdæmpet kontrast til varme vægfarver.

Front i børstet stål på koksgrå ramme. Velegnet i moderne
arkitektur med stål og forskellige stenmaterialer.

Front i dybrød, transparent akryl på hvid ramme. Vel
egnet, hvor der ønskes fokus på afbryderens placering.

LK FUGA Hardline® Deco set fra siden. Den 2,5 mm tykke
front ses tydeligt.
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Hvis du vil vide mere om LK FUGA®
Du kan få yderligere oplysninger om FUGA serien
og vores andre designserier på www.lk.dk eller
LK1006DK_v1 © Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

der, hvor du køber el-materiel.
Lauritz Knudsen har fremstillet el-materiel i mere
end 100 år.
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Da standarder og produkter er under kontinuerlig udvikling, vil oplysninger i denne brochure ændres
løbende. Schneider Electric/Lauritz Knudsen by Schneider Electric tager forbehold for disse ændringer samt
trykfejl og mangler i øvrigt.
Schneider Electric er global specialist i energioptimering og -styring og arbejder målrettet for at hjælpe
mennesker og organisationer med at få mest muligt ud af deres energi.
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LK FUGA
®
Hardline Deco
Det eksklusive design i LK FUGA® serien

