
SIGLO
Siglo är en arbetsplats med mycket attityd men på ett sparsmakat 

sätt där detaljerna framhäver den profil man vill ha för stunden. 

Siglo är mycket flexibel i utförande och mått för att kunna användas 

och anpassas efter behov. 

Förvaringen till Siglo I är med innanförliggande skjutdörrar samt en 100 

mm hög sockel. Siglo II däremot är grundare och har skjutdörrar som 

går framför skåpets sidor samt har en tjockare topp och botten med 

ställskruvar, någon sockel behövs därmed inte.

Det finns även en utdragbar sidoförvaring i Siglo-serien.

FÖRVARINGSMÖBLER

DESIGN henrik schulz

MATERIAL OCH MÅTT SIGLO I:

Stomme: Björk, ek (natur/svartbetsad/vitpigmenterad), 

Ask (natur/svartbetsad/vitpigmenterad) samt vit direktlaminat.

Dörrar: Björk, Ek (natur/svartbetsad/vitpigmenterad),

Ask (natur/svartbetsad/vitpigmenterad), Vit direktlaminat 

samt Valfri NCS.

Handtag: Mässing, Rostfritt eller Plast (svart/vit/gul/orange/ 

röd/blå/grön/grafitgrå)

Mått Siglo I: 

B. 800/1200/1600 mm  

H. 420/610/821/1100 mm. 

D. 430 mm

Socklar: H. 100 och 150 mm alt ockelplatta: H. 35 mm

MATERIAL OCH MÅTT SIGLO II:

Stomme: Björk, ek (natur/svartbetsad/vitpigmenterad), 

Ask (natur/svartbetsad/vitpigmenterad) samt Vit och 

Grå direktlaminat.

Dörrar: Björk, Ek (natur/svartbetsad/vitpigmenterad),

Ask (natur/svartbetsad/vitpigmenterad), Vitlack samt 

Valfri NCS.

Handtag: Mässing, rostfritt eller plast (svart/vit/gul/orange/ 

röd/blå/grön/grafitgrå)

Mått Siglo II: 

B. 1200/1600 mm  

H. 634/845/1124 mm inkl ställfot

D. 380 mm
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MATERIAL OCH MÅTT SIGLO SIDOFÖRVARING: 

Siglo sidoförvaring tillverkas i björk, ek, ask, svartbetsad ek, svartbetsad ask, 

vitpigmenterad ek, vitpigmenterad ask samt vit direktlaminat. 

Fronten kan även fås i valfri NCS-färg.

Siglo sidoförvaring är låsbar och finns i höger- och vänsterutförande. 

Siglo Split  är en version av ovan utdragsförvaring som är gjord för två sycken användare 

och placeras mellan två skrivbord. Siglo Split är ej låsbar.

Mått: 

D. 800/900 mm  

B. 380 mm  

H. 848 / 1200 mm. 

25 mm ställbarhet i botten.
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Skåp bredd 1200 mm:

SIGLO 
Design Henrik Schulz

Skåp bredd 1600 mm:

SIGLO I
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Tillbehör

394,5
337

330

SIGLO II

Sidoförvaring:
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Socklar

43
0

Skåp bredd 800 mm:


