
GLOBAL REOL

Mål: H62/72,5/107,6cm   B80,2/119cm   D44cm.

Materialer: spon, direktelaminat, sølvfarget rygg, evt glass/stålfyllinger

Farger :  bjørk og F7912 mørk grå, stål i RAL9006

Leverandør : Grande Fabrikker AS

Global-modulene kan bygges på hverandre i høyden, 

og settes valgfritt på sokkel, bein eller hjul.

Skrog i grå direktelaminat, med topp og bunn i bjørk 

direktelaminat. Rygg i glatt sølvfarget utførelse. 

Frontene leveres med bjørk direktelaminat. 

Dørfrontene i to høyder kan velges glatte, med 

glassfylling eller med perforerte fyllinger i stål RAL 

9006 aluminium, med små eller store hull. 

Du kan selv bygge løsninger etter eget behov. 

Innredningen kan varieres i det uendelige, og 

kombineres med valg av fronter, rygger og understell.

Design: Espen Thorup

MEDIUM H72,5 B80,2cm 

Art. 15021 – Bjørk/grå Art. 15021 – Bjørk/grå + tillegg 6 stk plast-
kassett à 7 stk skjemaskuffer

Art. 2265 – Plastkassett, pr stk

Art. 15023 – Bjørk/grå
inkludert sylindelås

Art. 15022 – Bjørk/grå

Art. 15024 – Bjørk/grå Art. 15025 – Bjørk/grå Art. 15027 - Bjørk/gråArt. 15026 – Bjørk/grå



HØY H107,6 B80,2cm 

GLOBAL REOL

Mål: H62/72,5/107,6cm   B80,2/119cm   D44cm.

Materialer: spon, direktelaminat, sølvfarget rygg, evt glass/stålfyllinger

Farger :  bjørk og F7912 mørk grå, stål i RAL9006

Leverandør : Grande Fabrikker AS

Global-modulene kan bygges på hverandre i høyden, 

og settes valgfritt på sokkel, bein eller hjul.

Skrog i grå direktelaminat, med topp og bunn i bjørk 

direktelaminat. Rygg i glatt sølvfarget utførelse. 

Frontene leveres med bjørk direktelaminat. 

Dørfrontene i to høyder kan velges glatte, med 

glassfylling eller med perforerte fyllinger i stål RAL 

9006 aluminium, med små eller store hull. 

Du kan selv bygge løsninger etter eget behov. 

Innredningen kan varieres i det uendelige, og 

kombineres med valg av fronter, rygger og understell.

Design: Espen Thorup

Art. 15102 – Bjørk/gråArt. 15101 – Bjørk/grå

Art. 15107 – Bjørk/gråArt. 15103 – Bjørk/grå
inkludert sylindelås

Art. 15108 – Bjørk/grå Art. 15109 – Bjørk/grå

Alle reoler med dører har inkludert sylindelås



Art. 15011 – Bjørk/grå

GLOBAL REOL

Mål: H62/72,5/107,6cm   B80,2/119cm   D44cm.

Materialer: spon, direktelaminat, sølvfarget rygg, evt glass/stålfyllinger

Farger :  bjørk og F7912 mørk grå, stål i RAL9006

Leverandør : Grande Fabrikker AS

Global-modulene kan bygges på hverandre i høyden, 

og settes valgfritt på sokkel, bein eller hjul.

Skrog i grå direktelaminat, med topp og bunn i bjørk 

direktelaminat. Rygg i glatt sølvfarget utførelse. 

Frontene leveres med bjørk direktelaminat. 

Dørfrontene i to høyder kan velges glatte, med 

glassfylling eller med perforerte fyllinger i stål RAL 

9006 aluminium, med små eller store hull. 

Du kan selv bygge løsninger etter eget behov. 

Innredningen kan varieres i det uendelige, og 

kombineres med valg av fronter, rygger og understell.

Design: Espen Thorup

Art. 15042 – Bjørk/grå Art. 15043 – Bjørk/grå
Inkludert sylinderlås

Art. 15045 - Bjørk/grå

Art. 15049 – Bjørk/grå

Art. 15046 – Bjørk/grå Art. 15047 – Bjørk/grå

Art. 15048 – Bjørk/grå

LAV H62 B119cm

MEDIUM H72,5  B119cm



GLOBAL REOL

Mål: H62/72,5/107,6cm   B80,2/119cm   D44cm.

Materialer: spon, direktelaminat, sølvfarget rygg, evt glass/stålfyllinger

Farger :  bjørk og F7912 mørk grå, stål i RAL9006

Leverandør : Grande Fabrikker AS

Global-modulene kan bygges på hverandre i høyden, 

og settes valgfritt på sokkel, bein eller hjul.

Skrog i grå direktelaminat, med topp og bunn i bjørk 

direktelaminat. Rygg i glatt sølvfarget utførelse. 

Frontene leveres med bjørk direktelaminat. 

Dørfrontene i to høyder kan velges glatte, med 

glassfylling eller med perforerte fyllinger i stål RAL 

9006 aluminium, med små eller store hull. 

Du kan selv bygge løsninger etter eget behov. 

Innredningen kan varieres i det uendelige, og 

kombineres med valg av fronter, rygger og understell.

Design: Espen Thorup

HØY H107,6 B119cm

Art. 15143 – Bjørk/grå
Inkludert sylinderlås

Art. 15145 – Bjørk/grå Art. 15146 – Bjørk/grå

Art. 15147 – Bjørk/grå Art. 15148 – Bjørk/grå Art. 15149 – Bjørk/grå

Art. 15141 – Bjørk/grå



GLOBAL REOL

Global-modulene kan bygges på hverandre i høyden, 

og settes valgfritt på sokkel, bein eller hjul.

Skrog i grå direktelaminat, med topp og bunn i bjørk 

direktelaminat. Rygg i glatt sølvfarget utførelse. 

Frontene leveres med bjørk direktelaminat. 

Dørfrontene i to høyder kan velges glatte, med 

glassfylling eller med perforerte fyllinger i stål RAL 

9006 aluminium, med små eller store hull. 

Du kan selv bygge løsninger etter eget behov. 

Innredningen kan varieres i det uendelige, og 

kombineres med valg av fronter, rygger og understell.

Design: Espen Thorup

TILLEGGSUTSYR

Medium dører 38.4 x 70 cm:

Art. 15181 - Bjørk glatt

Art. 15182 - Bjørk m/perforert fylling, små hull

Art. 15183 - Bjørk m/perforert fylling, store hull

Art. 15186 - Bjørk m/glassfylling

Høye dører 38.4 x 105,2 cm:

Art. 15191 – Bjørk glatt

Art. 15192 – Bjørk m/perforert fylling, små hull

Art. 15193 – Bjørk m/perforert fylling, store hull

Art. 15196 - Bjørk m/glassfylling

Art. 15171 – Hjulsett til reol 80 cm (4 hjul)

Art. 15173 – Bein til reol 80 cm (4 bein)

Art. 15175 – Fotramme til reol 80 cm

Art. 777 – Tillegg for sylinderlås:

Art. 15171 – Hjulsett til reol 80 cm (4 hjul)

Art. 15173 – Bein til reol 80 cm (4 bein)

Art. 15175 – Fotramme til reol 80 cm

Art. 777 – Tillegg for sylinderlås

Std rett håndtak 



GLOBAL REOL Design: Espen Thorup


