Drømmen
om en personlig stil
Søyler • Stolper • Hatter og kuler • Handrekker og bunnstokker
Rekkverk • Balustre • Vindusknekter • Stakitt

Kvalitet går aldri av moten
Bodek har samlet mønstre fra mange år tilbake og frem
til i dag. Vi følger nøye med i utviklingen og tilpasser
vår produksjon etter trender og etterspørsel. Den nye
teknologien, og våre dyktige medarbeidere, gjør at vi kan
bidra med å realisere din drøm om personlig stil.
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Struktur i brosjyren
Sidene som er merket med dette symbolet
inneholder elementer fra innekolleksjonen.
Malte produkter må bare brukes innendørs.

Sidene som er merket med dette symbolet
inneholder elementer fra utekolleksjonen.
Produktene er for bruk utendørs.
Se etter merking på toppen av siden.
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•

Innekolleksjonen. Produktene har den samme hvitfarge
som ofte blir brukt til dører, vinduer og trapper. Det er
NCS S 0502 Y og malingen er vannbasert.

•

Utekolleksjonen. Produktene er produsert i laminert
furu, impregnert og tørket. Delene må behandles før
eller samtidig med montering. Vi kan tilby produktene
ferdig grunnet hvit, hvis ønskelig.

•

Tre er et levende materiale. Sprekker i trevirket må
påregnes i utekolleksjonen.

•

Trenger du hjelp til montering? Kontakt din Bodekforhandler eller lokale håndverker.

•

Forslag til montering av rekkverk. Se side 13.

Innekolleksjon

Det er her benyttet :
Stolpe kantfrest m/topp
Baluster kantfrest
Handrekke oval 		
Bunnstokk 		

85 x 1400 mm
37 x 860 mm
65 x 2500 mm
65 x 2500 mm

Monteringslist
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Pynt opp innemiljøet ditt med produkter fra Bodek. Det er
med detaljene du bringer inn i hjemmet ditt du skaper din
egen, personlige stil. Bodek henter frem tidligere tiders
byggestil, og setter prikken over i-en på ditt moderne interiør.

1

Bodek har det meste innen søyler, stolper, hatter, kuler,
handrekker, bunnstokker og balustre. La denne brosjyren
inspirere deg – mulighetene er uendelige.
Bakerst i hver seksjon finner du en fullstendig produktoversikt. Se også prislisten.

I naturen ruver fjellene - i
hjemmet bagatellene.
Eivind Berggrav

1. Her er det brukt hvitmalt stolpe sporfrest 85 x 1180 mm, stolpehatt flat 105
mm og kule Ø85 mm i eik lakkert. Handrekke oval 65 x 2500 mm i eik, baluster
sporfrest 37 x 860 mm, og monteringslist.
2. Du kan velge stolpe med flat hatt, med
eller uten kule på toppen, alt tilpasset
dimensjonen på stolpen. Alt leveres hvitmalt eller i en kombinasjon hvit og eik
eller ubehandlet furu.

Velg detaljer som fremhever hverandre
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1. Skift ut ditt rekkverk i tre med stålspiler som på bildet. Stålspilene
får du i to ulike dimensjoner. Se prisliste. Handrekken er type rett
42 x 70 mm, og stolpen er type glatt O 85 x 1400 mm.
2. Til dette hvitmalte rekkverket er det brukt:
•

Stolpe dreid D 85 x 1400 mm

•

Baluster dreid D 37 x 860 mm

•

Handrekke, oval 65 x 2500 mm

•

Monteringslist
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Produktoversikt - innekolleksjon

Kuler

Stolpehatter

Ø 85 mm

Ø 120 mm

Flat 105 mm

Stolper

Flat 146 mm

Baluster

Stålrør
Rundstokk
Ø 16/22 x 855 mm Ø 22 x 860 mm
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Dreid V
Ø 22 x 860 mm

Dreid D
37 x 860 mm

Kantfrest
37 x 860 mm

Sporfrest
37 x 860 mm

Glatt O
32 x 860 mm

Fullstendig vareutvalg - se prislisten

Dreid D
85 x 1400 mm

Stolpe-EX-40
85 x 85mm

Søyler

Handrekker

Nøkkel
45 x 67 x 2500 mm

Oval
65 x 55 x 2500 mm

Bunnstokker

Rett
42 x 70 x 2500 mm

Monteringslist
Monteringslist
er inkludert i handrekke
Oval

Oval
65 x40 x 2500 mm

Stolpe-EX-41
85 x 85mm

Rett
42 x 30 x 2500 mm

Kantfrest
85 x 1180 mm

Kantfrest
85 x 1400 mm
m/ topp

Sporfrest
85 x 1180 mm

Glatt O
85 x 1400 mm

Dreid D
85
x 2500 mm

Dreid D
126
x 2500 mm

Fullstendig vareutvalg - se prislisten

Glatt 0
85
x 2500 mm
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Utekolleksjon
Følgende er brukt her: Stolpe sporfrest
126 mm, stolpehatt Elton 145 mm, baluster sporfrest 56 mm, handrekke oval 85
mm, monteringslist, bunnstokk 85 mm.
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Life is too short not
to surround yourself
with beautiful things.
Ukjent

1. Følgende er brukt her: Stolpe sporfrest 126 mm,
stolpehatt Elton 145 mm, baluster sporfrest 56 mm,
handrekke oval 85 mm, monteringslist, bunnstokk
85 mm.
2. Følgende er brukt her: stolpe dreid H 126 mm,

2

stolpehatt flat 146 mm, kule 120 mm, baluster dreid H
56 mm, handrekke 85 mm, monteringslist, bunnstokk
85 mm og søyle H 126 mm.
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1. Herregård vindusknekt oppe og nede.
Knektene kan brukes både til vinduer og
dører.

Forslag til montering
1.

Bor hull i monteringslist og bunnstokk. (max
lysåpning 10 cm mellom balustrene)

2.

Skru list til balustre i senter. Det samme fra
bunnstokken.

3.

Sett en stift i toppen ved siden av skruen, slik at
balusteren ikke kan vri seg.

4.

Fell handrekken ned på monteringslist. Fest
monteringslisten til handrekken med noen
skruer fra undersiden.

Er det noen spørsmål ?
Kontakt din Bodek-forhandler!
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Produktoversikt - utekolleksjon
Bunnstokker

Handrekker

Kuler

Ø 85 mm

Oval 85 x 60 x 2500 mm

Ø 120 mm

Vindusknekter

Herregård
under
H 39 mm
L 160 mm
B 94 mm

Søyler

Oval 85 x40 x 2500 mm

Baluster

Herregård
over
H 82 mm
L 330 mm
B 42 mm

Stolpehatter

Elton
120 mm
145 mm
170 mm
195 mm

Flat
105 mm
146 mm

Dreid H
56 x 860 mm

Dreid H
85 x 2500 mm

Dreid H
126 x 2500 mm

Sporfrest
126 x 2500 mm

Rekkverk

Stolper

Dreid H
85 x 1180 mm

Sporfrest
56 x 860 mm

Dreid H
126 x 1180 mm

Sporfrest
126 x 1180 mm

Jarlsberg
123 x 16 x 800 mm

Jarlsberg
148 x 16 x 800 mm

Fullstendig vareutvalg - se prislisten

Stakitt
21 x 45 x 1200 mm
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70 04 99 33

@
post@bodek.no

Hjem
www.bodek.no

