
Räätälöi itsellesi mieluinen ja ajaton Vuono-tuotesarja. 
Laatikot ja ovet saat joko korkeakiiltoisina tai maalattuina MDF-mattavalkoisina. Valitse 
jalkavaihtoehdoksi valkoinen metallijalka tai harmaa lenkkijalka. Vuono-mallistoon kuuluvat 
aina tyylikkäät ja kestävät lasikannet.

VUONO

VUONO

AJATON. 
KAUNIS.



L 134 cm K 53,5 cm S 45 cm

V2.1 avo vetimellä    

V2.4 avo ilman vedintä

V2.2 kirkas lasi vetimellä

V2.5 kirkas lasi ilman vedintä

V2.3 maitolasi vetimellä

V2.6 maitolasi  ilman vedintä

V2.7 vetimellä

V2.8 ilman vedintä

V2.9 vetimellä

V2.10 ilman vedintä

sis. 2 hyllyä

L 201 cm K 53,5 cm S 45 cm

V3.1 avo vetimellä

V3.4 avo ilman vedintä

V3.2 kirkas lasi vetimellä

V3.5 kirkas lasi ilman vedintä

V3.3 maitolasi vetimellä

V3.6 maitolasi ilman vedintä

V3.7 vetimellä           

V3.8 ilman vedintä

V3.9 avo vetimellä

V3.10 avo ilman vedintä

V3.11 kirkas lasi vetimellä

V3.12 kirkas lasi ilman vedintä

sis. 2 hyllyä

V3.13 maitolasi vetimellä

V3.14 maitolasi ilman vedintä

sis. 2 hyllyä

V3.15 vetimellä            

V3.16 ilman vedintä

sis. 2 hyllyä

V3.17 avo vetimellä

V3.18 avo ilman vedintä

V3.19 kirkas lasi vetimellä

V3.20 kirkas lasi ilman vedintä

V3.21 maitolasi vetimellä

V3.22 maitolasi ilman vedintä

V3.23 vetimellä

V3.24 ilman vedintä

sis. 3 hyllyä

L 201 cm K 73,5 cm S 45 cm

V4.1 avo vetimellä                         

V4.4 avo ilman vedintä

V4.2 kirkas lasi vetimellä           

V4.5 kirkas lasi ilman vedintä

V4.3 maitolasi vetimellä

V4.6 maitolasi ilman vedintä

V4.7 vetimellä

V4.8 ilman vedintä

sis. 2 hyllyä

V4.13 avo vetimellä

V4.14 avo ilman vedintä

V4.9 kirkas lasi vetimellä

V4.11 kirkas lasi ilman vedintä

sis. 2 hyllyä

V4.10 maitolasi vetimellä

V4.12 maitolasi ilman vedintä

sis. 2 hyllyä

V4.15 vetimellä

V4.16  ilman vedintä

sis. 3 hyllyä

KOKOONPANOT



 L 134 cm K 73,5 cm S 45 cm

V5.1 avo vetimellä

V5.4 avo ilman vedintä

V5.2 kirkas lasi vetimellä

V5.5 kirkas lasi ilman 

vedintä

V5.3 maitolasi vetimellä

V5.6 maitolasi ilman 

vedintä

V5.7 vetimellä

V5.8 ilman vedintä

V5.9 vetimellä

V5.10 ilman vedintä

sis. 2 hyllyä

V5.11 vetimellä

V5.12 ilman vedintä

sis. 1 hyllyn

 L 67 cm K 90,5 cm S 45 cm

V6.1 avo vetimellä

V6.4 avo ilman vedintä

V6.2 kirkas lasi vetimellä

V6.5 kirkas lasi ilman vedintä

V6.3 maitolasi vetimellä

V6.6 maitolasi ilman vedintä

V6.7 vetimellä

V6.8 ilman vedintä

V6.9 vetimellä

V6.11 ilman vedintä

sis. 1 hyllyn

V6.10 vetimellä

V6.12 ilman vedintä

sis. 1 hyllyn

 L 134 cm K 90,5 cm S 45 cm

V7.1 avo vetimellä

V7.4 avo ilman vedintä

V7.2 kirkas lasi vetimellä

V7.5 kirkas lasi ilman 

vedintä

V7.3 maitolasi vetimellä

V7.6 maitolasi ilman 

vedintä

V7.7 vetimellä

V7.8 ilman vedintä

V7.9 vetimellä

V7.11 ilman vedintä

sis. 2 hyllyä

V7.10 vetimellä

V7.12 ilman vedintä

sis. 2 hyllyä

L 67 cm K 73,5 cm S 45 cm L 67 cm K 173,5 cm S 45 cm

V8.1 vetimellä

V8.2 ilman vedintä 

sis. 1 hyllyn

V8.3 vetimellä

V8.4 ilman vedintä

V9.3 kirkas lasi vetimellä

V9.4 kirkas lasi ilman vedintä

V9.5 maitolasi vetimellä

V9.6 maitolasi ilman vedintä

L 135 cm K 74 cm S 45 cm

V10.1 vetimellä

V10.2 ilman vedintä

sis. 1 hyllyn

SOHVAPÖYTÄ

L 110 cm K 35,5 cm S 60 cm

L 134 cm K 35,5 cm S 60 cm

V10.3 vetimellä

V10.4 ilman vedintä

VÄRIT

Runko: soft valkoinen
Laatikot ja ovet: maalattu valkoinen MDF, korkeakiilto valkoinen
Lasikansi: valkoinen, harmaa, musta

Vitriinit sisältävät  

LED-valaisimen



VUONO

Kestävyys. Turvallisuus. Laadukkuus.

hiipakka.net
maalattu
valkoinen

mdf

Soft
valkoinen

LAATIKOT
JA

OVET:

korkea-
kiilto

valkoinen

RUNKO: LASIKANSI: valkoinen harmaa musta

JALAT:
valkoinen
metalli-

jalka

harmaa
lenkki-
jalka

Harmaa lenkkijalka K 15 cmValkoinen metallijalka K 13,5 cm

LISÄOSAT

• Hyllylevyt

• Työtaso sis. matalat ja 2 korkeaa jalkaa 134x74x45 cm

Harmaa 16 cm Valkoinen, harmaa, musta

VEDIN LASIKANSIJALKAVAIHTOEHDOT

AJATON. KAUNIS.


