Produktkatalog

Kayman trä och metall AB är tillverkare av
HiFi & Tv-/Videomöbler, databord samt
hyllor i modern design.
Vår produktionsavläggning ligger i
Skillingaryd – mitt i Smålands hjärta.
Produktiutvecklingen och produktionen
kännetecknas av
funktion, design och hög kvalitet.

Många års erfarenhet och modern
maskinutrustning ligger till grund för
att de möbler vi tillverkar röner stor
uppskattning över hela världen.
Alla möbler levereras knock-down i
paket anpassade för export.

Innehållsförteckning
Av-möbler:

Vi förbehåller oss rätten att göra smärre ändringar i material, utförande
och mått. Alla glas i våra möbler är säkerhetsglas. Våra modeller är
skyddade enligt internationell mönsterlagstiftning.
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Plasma-/LCD-tv-bänkar 120 cm:
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Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 130 cm

Anpassad för
plasma-/LCDtv-modeller
upp till 50”.

Bredd 130 cm
Höjd 45,5 cm
Eleganta fötter i massivt trä

Kabeldöljning

Bredd 130 cm
Höjd 45,5 cm

Hyllplan av svart glas

RL 4045-G

RL 4045-G2

Anpassad för plasma-/LCD-tv-modeller upp till 50”. Härdat
säkerhetsglas. Toppskiva 10 mm och de nedre hyllplanen 8 mm.
Kabelränna för kabeldöljning. Modellskyddad. Maxvikt 100 kg.

Anpassad för plasma-/LCD-tv-modeller upp till 50”. Svart, härdat
säkerhetsglas. Toppskiva 10 mm och de nedre hyllplanen 8 mm.
Kabelränna för kabeldöljning. Modellskyddad. Maxvikt 100 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 130 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
djup till kabelrännan 35,5 cm
höjd 17 cm/avstånd mellan hyllplan

bredd 130 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
djup till kabelrännan 35,5 cm
höjd 17 cm/avstånd mellan hyllplan

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 120 cm
Justerbar bredd max 80 cm
42 cm

36,8 cm
till
51,2 cm

106 cm

113 cm

42 cm

23,5 cm
40 cm

36 cm

98 cm
Hyllplan av svart glas

RL 4043-G

RL 4043-G2

Anpassad för plasma-/LCD-tv-modeller på 32–50”. Hyllplan av
härdat skyddsglas, det övre 8 mm och det nedre 6 mm.
Maxvikt 100 kg.

Anpassad för plasma-/LCD-tv-modeller på 32–50”. Hyllplan av
svart, härdat skyddsglas, det övre 8 mm och det nedre 6 mm.
Maxvikt 100 kg.
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Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 110 cm
Bredd 110 cm
Höjd 40 cm

Bredd 110 cm
Höjd 40 cm

NYHET!

NYHET!

Hyllplan av svart glas

RL 9044-G2-G2

Mediabänk anpassad för större Plasma/LCD/ TV modell på
42-50". Hyllplan av svart härdat skyddsglas. Det övre är 8 mm
tjockt, de nedre 6 mm tjocka. Kabelränna i ryggen för att dölja
kabeldragning.
Max. vikt 80 kg..

En ny Plasma/LCD/TV möbel <42" med 3 st ben varav det bakre har kabeldöljning. 3 st hyllplan. Det övre i 8 mm härdat glas och de 2 nedre i 6 mm härdat
glas.
Stadiga ben i metall. Fötter av metall.
Max. vikt 100 kg.

Mått:

Mått:

Bredd 110 cm
Djup 40 cm
Höjd 46 cm (10+17+17 cm)

Bredd 110 cm
Djup 40 cm
Höjd 45,5 cm (9,5+17+17 cm)

Bredd 110 cm
Höjd 35 cm

Bredd 110 cm
Höjd 45,5 cm
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Hyllplan av svart glas

RL 4046-G2

RL 90120-G

RL 90122-G

Plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av klart,
härdat skyddsglas och ben av metall. Fötter av metallfärgat
massivt trä. Det nedre hyllplanet rymmer t.ex. högtalare, digitalbox,
video- och dvd-spelare. Modellskyddad. Maxvikt 125 kg.

Plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av
klart, härdat skyddsglas och ben av metall. Det nedre hyllplanet
rymmer t.ex. högtalare, video- och dvd-spelare. Modellskyddad.
Hjulförsedd. Maxvikt 125 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 96 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd 34 cm

bredd 96 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd 26,7 cm

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 110 cm

Bredd 110 cm
Höjd 50 cm

Bredd 110 cm
Höjd 38 cm

RL 90124-G

RL 90125-G

Plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av klart,
härdat skyddsglas och ben av metall. Fötter av metallfärgat massivt trä. Det nedre hyllplanet rymmer t.ex. högtalare, förstärkare,
video- och dvd-spelare. Modellskyddad. Maxvikt 125 kg.

Plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av klart,
härdat skyddsglas och ben av metall. Fötter av metallfärgat massivt trä. Det nedre hyllplanet rymmer t.ex. högtalare, digitalbox,
video- och dvd-spelare. Modellskyddad. Maxvikt 125 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 96 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd 26,7 cm

bredd 96 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd 26,7 cm

Bredd 110 cm
Höjd 58 cm

Bredd 110 cm
Höjd 58 cm

Hyllplan av svart glas

RL 90130-G

RL 90130-G2

Stilig plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan
av klart, härdat skyddsglas. Tre hyllplan med gott om plats för
AV-utrustning. Hyllplanen kan även monteras i omvänd ordning.
Modellskyddad. Maxvikt 125 kg.

Stilig plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av svart,
härdat skyddsglas. Tre hyllplan med gott om plats för AV-utrustning.
Hyllplanen kan även monteras i omvänd ordning. Modellskyddad.
Maxvikt 125 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 96 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd övre hyllplan 19,3 cm
höjd nedre hyllplan 26,7 cm

bredd 96 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd övre hyllplan 19,3 cm
höjd nedre hyllplan 26,7 cm
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Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 110 cm

Bredd 110 cm
Höjd 55 cm

Bredd 110 cm
Höjd 45,5 cm

RL 90131-G

RL 90133-G

Stilig plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av klart,
härdat skyddsglas. Tre hyllplan med gott om plats för AV-utrustning.
Hyllplanen kan även monteras i omvänd ordning. Modellskyddad.
Hjulförsedd. Maxvikt 125 kg.

Stilig plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av
8 mm klart, härdat skyddsglas. Tre hyllplan med gott om plats för
AV-utrustning. Modellskyddad. Maxvikt 125 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 96 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd övre hyllplan 26,7 cm
höjd nedre hyllplan 19,3 cm

bredd 96 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd 17 cm/mellanrum

Bredd 110 cm
Höjd 58 cm
Bredd 110 cm
Höjd 47 cm

2 st skjutbara dörrar i
frostat glas
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RL 90135-8

RL 90132-8

Stilig tv-bänk med hyllplan i ek och frostade glasdörrar framtill.
Dörarna öppns genom att de skjuts i sidled. Sidor och baksida av
ek. Modellskyddad. Maxvikt 100 kg.

Stilig TV-bänk med hyllplan i ek. Hyllplanen kan även monteras i
omvänd ordning. Modellskyddad. Maxvikt 100 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 95,5 cm (avstånd mellan rören)
djup 31 cm
höjd 19 cm

bredd 96 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd övre hyllplan 19,3 cm
höjd nedre hyllplan 26,7 cm

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 110 cm

Bredd 110 cm
Höjd 58 cm
Bredd 110 cm
Höjd 38 cm
2 st skjutbara
dörrar i
frostat glas

Hyllplan av svart glas

RL 90136-8

RL 90126-G2

RL 90126-G

Stilig TV-bänk med hyllplan i ek. Hyllplanen kan även monteras
i omvänd ordning. 2 lådor för dold förvaring. Modellskyddad.
Maxvikt 100 kg.

Tv-bänk för större TV modeller,
mellan 42-50". Hyllplan av härdat
svart skyddsglas, ben av metall.
Fötter av lackat massivt trä. Kabelränna för kabeldöljning.
Maxvikt 100 kg.

Tv-bänk för större TV modeller,
mellan 42-50". Hyllplan av härdat
skyddsglas, ben av metall. Fötter av
lackat massivt trä. Kabelränna för
kabeldöljning. Maxvikt 100 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 96 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd mellan övre hyllplan 19,3 cm
lådhöjd 19,3cm

bredd 96 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
avstånd mellan
hyllplan 26,4 cm
Hyllplan av klart glas

Bredd 110 cm
Höjd 45,5 cm

Eleganta fötter i massivt trä

Bredd 110 cm
Höjd 45,5 cm

Kabeldöljning

Hyllplan av svart glas

RL 9042-G

RL 9042-G2

Härdat, klart skyddsglas. Toppskiva av 8 mm glas och nedre
hyllplan av 6 mm glas. Kabelränna för kabeldöljning.
Modellskyddad. Maxvikt 90 kg.

Härdat, svart skyddsglas. Toppskiva av 8 mm glas och nedre
hyllplan av 6 mm glas. Kabelränna för kabeldöljning.
Modellskyddad. Maxvikt 90 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 94 cm (avstånd mellan rören)
djup till kabelrännan 35,5 cm
höjd 17 cm/mellanrum

bredd 94 cm (avstånd mellan rören)
djup till kabelrännan 35,5 cm
höjd 17 cm/mellanrum

7

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 104 cm

Bredd 104 cm
Höjd 65 cm

Bredd 104 cm
Höjd 65 cm

RL 9075-6

RL 9076-6

Snygg plasma-/LCD-tv-bänk. Topp och botten i MDF-board samt
två stycken hyllplan i glas. Modellskyddad. Maxvikt 125 kg.

Snygg plasma-/LCD-tv-bänk. Topp och botten i MDF-board samt
två stycken hyllplan i glas. Hjulförsedd. Modellskyddad.
Maxvikt 125 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 90 cm (avstånd mellan rören)
djup 36 cm
höjd 17 cm/mellanrum

bredd 90 cm (avstånd mellan rören)
djup 36 cm
höjd 17 cm/mellanrum

Bredd 104 cm
Höjd 63 cm

Bredd 104 cm
Höjd 66 cm
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RL 9095-6

RL 9096-6

Stilig plasma-/LCD-tv-bänk i en lite högre modell anpassad
även för större storlekar. Hyllplan i MDF och toppskiva med rak
framkant. De nedre hyllplanen rymmer t.ex. högtalare, video- och
dvd-spelare. Hyllplanen kan även monteras i omvänd ordning.
Modellskyddad. Hållbarhet max. 125 kg.

Stilig plasma-/LCD-tv-bänk i en lite högre modell anpassad
även för större storlekar. Hyllplan i MDF och toppskiva med rak
framkant. De nedre hyllplanen rymmer t.ex. högtalare, video- och
dvd-spelare. Hyllplanen kan även monteras i omvänd ordning.
Modellskyddad. Hjulförsedd. Hållbarhet max. 125 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 90 cm
djup 35 cm
höjd 17 x 34 cm
djup, toppskiva 43 cm

bredd 90 cm
djup 35 cm
höjd 17 x 34 cm

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 104 cm

Bredd 104 cm
Höjd 49 cm

Bredd 104 cm
Höjd 49 cm

RL 9097-6

RL 9098-6

Stilig plasma-/LCD-tv-bänk med hyllplan i MDF. Modellskyddad.
Bänkens totalhöjd 49 cm. Maxvikt 125 kg.

Stilig plasma-/LCD-tv-bänk med hyllplan i MDF. Modellskyddad.
Bänkens totalhöjd 49 cm. Hjulförsedd. Maxvikt 125 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 90 cm (avstånd mellan rören)
djup 36 cm
höjd 17 cm/mellanrum

bredd 90 cm (avstånd mellan rören)
djup 36 cm
höjd 17 cm/mellanrum

Bredd 104 cm
Höjd 41 cm

Bredd 104 cm
Höjd 41 cm

NYHET!!

NYHET!!

RL1014-6

RL1014-6

En silverlackerad Plasma/LCD/TV bänk. Stommen är i metall,
skivor av MDF, fyra hjul för enkel manövrering.
Kabelränna i ryggen för att dölja kabeldragning.
Max. vikt 50 kg.

En silverlackerad Plasma/LCD/TV bänk. Stommen är i metall,
skivor av MDF, fem hjul för enkel manövrering.
Kabelränna i ryggen för att dölja kabeldragning.
Max. vikt 50 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 104 cm
djup 40 cm
höjd 41 cm ( 5+30 cm)

bredd 104 cm
djup 40 cm
höjd 41 cm ( 5+30 cm)
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Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 90 cm
Bredd 90 cm
Höjd 45,5 cm

Bredd 90 cm
Höjd 45,5 cm

Eleganta fötter i massivt trä

Kabeldöljning

Hyllplan av svart glas

RL 9041-G

RL 9041-G2

Härdat, klart skyddsglas. Toppskiva av 8 mm glas och nedre
hyllplan av 6 mm glas. Kabelränna för kabeldöljning.
Modellskyddad. Maxvikt 90 kg.

Härdat, svart skyddsglas. Toppskiva av 8 mm glas och
nedre hyllplan av 6 mm glas. Kabelränna för kabeldöljning.
Modellskyddad. Maxvikt 90 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 74 cm (avstånd mellan rören)
djup till kabelrännan 35,5 cm
höjd 17 cm/mellanrum

bredd 74 cm (avstånd mellan rören)
djup till kabelrännan 35,5 cm
höjd 17 cm/mellanrum

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 80 cm
Bredd 80 cm
Höjd 79 cm
Bredd 80 cm
Höjd 60 cm

16 cm

16 cm

16 cm
34,5 cm

34,5 cm
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RL 9070-6

RL 9071-6

Silverfärgad MDF-möbel med silverfärgade rör och en fast
glashylla. Toppskiva med rak framkant. Djup, toppskiva 47 cm.
Modellskyddad. Hjulförsedd.

Silverfärgad tv-bänk med stilig design. Topp och botten i MDF. Två
fasta hyllplan i glas. Toppskiva med rak framkant. Djup, toppskiva
47 cm. Modellskyddad. Hjulförsedd.

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 80 cm

Bredd 70 cm
Höjd 50 cm

Bredd 75 cm
Höjd 50 cm

Hjul finns gömda bakom kanten

RL 28017-6

RL 90114-G

Fast toppskiva med rak framkant. Hyllplan i MDF-board.Flyttbar
hylla. Helt i silver. Försedd med dolda hjul.
Mönsterskydd nr: M20020643. Hjulförsedd. Maxvikt 80 kg.

Stilig plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av klart,
härdat skyddsglas. Det nedre hyllplanet rymmer t.ex. förstärkare och
dvd-spelare. Modellskyddad. Maxvikt 125 kg.

Toppskivans mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 70 cm, djup 40 cm

bredd 61 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd 26,7 cm

Förvaringsutrymmets innermått:
bredd 66 cm, djup 37 cm

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 75 cm

Bredd 75 cm
Höjd 58 cm

Bredd 75 cm
Höjd 58 cm

Hyllplan av svart glas

RL 90115-G

RL 90115-G2

Plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av klart,
härdat skyddsglas och ben av metall. Fötter av metallfärgat massivt
trä. De nedre hyllplanen rymmer t.ex. digitalbox, högtalare, förstärkare, video- och dvd-spelare. Hyllplanen kan även monteras i
omvänd ordning. Modellskyddad. Maxvikt 125 kg.

Plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av svart,
härdat skyddsglas och ben av metall. Fötter av metallfärgat
massivt trä. De nedre hyllplanen rymmer t.ex. digitalbox, högtalare,
förstärkare, video- och dvd-spelare. Hyllplanen kan även monteras i
omvänd ordning. Modellskyddad. Maxvikt 125 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 61 cm (avstånd mellan rören), djup 40 cm
höjd övre hyllplan 19,3 cm
höjd nedre hyllplan 26,7 cm

bredd 61 cm (avstånd mellan rören), djup 40 cm
höjd övre hyllplan 19,3 cm
höjd nedre hyllplan 26,7 cm
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Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 75 cm
Bredd 75 cm
Höjd 35 cm
Bredd 75 cm
Höjd 58 cm

RL 90116-G

RL 90121-G

Plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av klart,
härdat skyddsglas och ben av metall. De nedre hyllplanen rymmer
t.ex. digitalbox, högtalare, förstärkare, video- och dvd-spelare.
Hyllplanen kan även monteras i omvänd ordning. Modellskyddad.
Maxvikt 125 kg. Hjulförsedd.

Stilig plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan
av klart, härdat skyddsglas. Det nedre hyllplanet rymmer t.ex.
förstärkare och dvd-spelare. Modellskyddad. Maxvikt 125 kg.
Hjulförsedd.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 61 cm (avstånd mellan rören), djup 40 cm
höjd övre hyllplan 19,3 cm
höjd nedre hyllplan 26,7 cm

bredd 61 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd 26,7 cm

Bredd 75 cm
Höjd 38 cm

Eleganta fötter i massivt trä

Kabeldöljning

Bredd 75 cm
Höjd 45,5 cm
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RL 90123-G

RL 9040-G

Plasma-/LCD-tv-bänk även för större storlekar. Hyllplan av klart,
härdat skyddsglas och ben av metall. Fötter av metallfärgat
massivt trä. Det nedre hyllplanet rymmer t.ex. högtalare, video,
förstärkare och dvd-spelare. Modellskyddad. Maxvikt 125 kg.

Härdat skyddsglas. Toppskiva av 8 mm glas och nedre hyllplan
av 6 mm glas. Kabelränna för kabeldöljning.
Modellskyddad. Maxvikt 90 kg.

Förvaringsutrymmets mått:

Förvaringsutrymmets mått:

bredd 61 cm (avstånd mellan rören)
djup 40 cm
höjd 26,7 cm

bredd 59 cm (avstånd mellan rören)
djup till kabelrännan 35,5 cm
höjd 17 cm

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 75 cm

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 66 cm

Bredd 75 cm
Höjd 45,5 cm
Kabeldöljning

Eleganta fötter i
massivt trä

Hyllplan av svart glas

RL 9040-G2

RL 1015

Härdat, svart skyddsglas. Toppskiva av 8 mm glas och nedre
hyllplan av 6 mm glas. Kabelränna för kabeldöljning.
Modellskyddad. Maxvikt 90 kg.

LCD-tv-bänk, en golvmodell med hjul för 21-32".

Förvaringsutrymmets mått:

Toppskivans mått:

bredd 59 cm (avstånd mellan rören)
djup till kabelrännan 35,5 cm
höjd 17 cm

bredd 66 cm, djup 30 cm

Mått:
bredd 48 cm, djup 42 cm, höjd 40 cm

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 50 cm

NYHET!

NYHET!

Bredd 35,5 cm
Höjd 50 cm

Bredd 35,5 cm
Höjd 50 cm

Hyllplan av svart glas

Hyllplan av klart glas

RL 9001-G

RL 9001-G2

En möbel för förvaring av t.ex DVD-spelare, boxer, spelkonsoll m.m.
Perfekt för vardagsrum eller sovrum.
Klara glashyllor, silverlackerade ben i metall.
Max. vikt 40 kg.

En möbel för förvaring av t.ex DVD-spelare, boxer, spelkonsoll m.m.
Perfekt för vardagsrum eller sovrum.
Svarta glashyllor, svartlackerade ben i metall.
Max. vikt 40 kg..

Mått:

Mått:

Bredd 35,5 cm
Djup 40 cm
Höjd 50 cm (19+19+9 cm)

Bredd 35,5 cm
Djup 40 cm
Höjd 50 cm (19+19+9 cm)
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Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 28-32"

RL 3227-6 silver

RL 3217-6 silver

RL 2823-6 silver

Tv-bänk för max. 32” tv-modeller. Topp och
botten i lackad MDF-board. Två flyttbara
hyllor. Maxvikt 110 kg. Helt i silver.
Mönsterskydd nr: M20020706.

Fast toppskiva med rak framkant. För max.
32” tv-modeller. Hyllplan i MDF-board. Flyttbar
hylla. Helt i silver. Hjulförsedd.
Mönsterskydd nr: M20020643.

För max. 32” tv-modeller. Topp och botten i
lackad MDF-board. Rökfärgade glasdörrar,
flyttbar hylla. Maxvikt 110 kg.
Mönsterskydd nr: 010781.

Toppskivans mått:
bredd 82 cm, djup 54 cm

Toppskivans mått:
bredd 82 cm, djup 55 cm

Toppskivans mått:
bredd 82 cm, djup 54 cm

Förvaringsutrymmets innermått:

Förvaringsutrymmets innermått:

Förvaringsutrymmets innermått:

bredd 78 cm, jdup 40 cm, höjd 57 cm

bredd 78,5 cm, djup 52 cm, höjd 42 cm

bredd 52 cm, jdup 42 cm, höjd 39 cm

Bänkens totalhöjd 65 cm

Bänkens totalhöjd 50 cm

Bänkens totalhöjd 50 cm

(snurrskiva med rak framkant)
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(rak framkant)

(Snurrskiva med rak framkant)

RL 2902-6 silver

RL 90110-G

RL 9090-G

Rymlig med gott om plats för AV-utrustning.
Två rökfärgade glasdörrar, fyra flyttbara
hyllor. Förvaringsutrymmet är avdelat i två
delar. Helt i silver. Topp och botten i lackad
MDF.

Tv-bänk med silverfärgade metallben
och hyllplan i glas. Fötter av silverfärgat
massivt trä. Passar i många typer av lokaler.
Rymmer även större tv-modeller, maxvikt
100 kg. Modellskyddad.

Tv-bänk med silverfärgade metallrör och två
hyllplan i glas. Toppskiva med rak framkant.
Fötter av silverfärgat massivt trä.
Modellskyddad. Maxvikt 100 kg.

Mått:

Toppskivans mått:

Toppskivans mått:

Bänkens totalhöjd 55 cm
bredd 108 cm
djup 55 cm
bredd 45 cm/förvaringsutrymme
djup 46 cm/förvaringsutrymme, höjd 45 cm/
förvaringsutrymme

bredd 110 cm, djup 55 cm

bredd 100 cm, djup 55 cm

Videohyllans mått:

Videohyllans mått:

bredd 97 cm, djup 55 cm, höjd 34 cm

bredd 87 cm, djup 48 cm, höjd 34 cm

Totalhöjd 57 cm

Bänkens totalhöjd 57 cm

Kayman plasma-/LCD-tv-bänkar 28-32"

RL 28017-6

RL 2803-6 silver

RL 2818-6 silver

Fast toppskiva med rak framkant. För max.
28” tv-modeller. Front samt topp och botten
i MDF-board. Flyttbar hylla samt dolda hjul.
Mönsterskydd nr: M200020643.

För max. 28” tv-modeller. Helt i silver. Topp
och botten i lackad MDF-board. Rökfärgade glasdörr, flyttbar hylla. Max. 80 kg.

För max. 28” tv-modeller. Topp och botten i
lackad MDF-board. Helt i silver. Rökfärgad
glasdörr, flyttbar hylla. Max. 80 kg. Mönsterskydd nr: 010781.

Toppskivans mått:
bredd 70 cm, djup 45 cm

Toppskivans mått:

oppskivans mått:

bredd 70 cm, djup 40 cm

bredd 70 cm, djup 40 cm

Förvaringsutrymmets innermått:

Videohyllans mått:

Videohyllans mått:

bredd 66 cm, djup 42 cm, höjd 42 cm

bredd 45 cm, djup 34 cm, höjd 39 cm

bredd 45 cm, djup 34 cm, höjd 39 cm

Bänkens totalhöjd 50 cm

Bänkens totalhöjd 50 cm

Bänkens totalhöjd 50 cm

(rak framkant)

(Snurrskiva med rak framkant)

Kabelskydd

RL 1004-6 silver (bredd 80 cm)
RL 1003-6 silver (bredd 70 cm)
RL 1002-6 silver (bredd 60 cm)
RL 1001-6 silver (bredd 50 cm)
Stadig bänkserie med metallkonstruktion.
Höjd 38 cm, hyllplanens djup 40 cm.
Maxvikt 60 kg eller 28” tv-modeller.

RL 90-6 -kabelskydd
Praktiskt kabelskydd som kan monteras på
glasmöbler för att dölja kablar samt för att
förhindra att kablar från olika apparater trasslar
till sig. Längd 62 cm. Färg silver.
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Kayman databord

Kayman 90-6

Kayman 80

Kayman 30

Stomme i silvergrå metall, skivor i
lackad MDF, ett hyllplan för skrivare.
Med låsbara hjul.
56-104 cm höjdreglerring.

Stomme i silvergrå metall, skivor i
bokmelamin, ett hyllplan för skrivare.
Med låsbara hjul.
56-104 cm höjdreglerring.

Behändigt datorbord i bok. Utdragbar tangentbordshylla. TV- och videobänk till såväl
offentliga platser som hemma.

Mått:
bredd 100 cm

Mått:
bredd 100 cm

Mått:
bredd 80 cm

djup 50 cm
höjd 96 cm

djup 50 cm
höjd 96 cm

djup 40 cm
höjd 79 cm

Kayman cd- och dvd-hylla

RL 3002-3 RL 3002-2 RL 3002-6

RL 3003-6

Sju flyttbara hyllor och rökfärgad glasdörr. Melamin. Rymmer 140 cd-skivor. Färger bok, svart och
silver.

Sju flyttbara hyllor. Hyllorna rymmer cirka 300 cd-skivor eller 150 dvdskivor. Rökfärgade glasdörrar. Melamin

Mått:

höjd 126 cm
bredd 53 cm

bok

bredd 31 cm
djup 15 cm
höjd 127 cm
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svart

silver

silver

Mått:

RL 3003-3
bok

RL 3003-2
svart

RL 3003-7
björk

Kayman hifi-möbler

NYHET!

RL 486-2
En nätt Hifi/TVmöbel. Tre
fasta hyllplan i 5 mm härdat
svart glas. Ben i svartlackerad
metall.
Här får du plats med musiktutrustning, TV och spelkonsoll

Mått:
bredd 65 cm
djup 40 cm
höjd 143 cm

RL 3045-6 silver, maxi

RL 485-6 maxi

Stomme och hyllplan av
Helt i silver. Topp och
silverfärgad metall, sidor och
botten i MDF-board. Förbotten av silverfärgad melamin. varing för cd-skivor samt
flyttbar hylla.

RL 9061-G maxi

RL 486-6 maxi

RL 185-6 maxi

Tre fasta hyllplan i glas. Rör
av silverfärgad metall. Toppoch fotbeslag av silverfärgat
massivt trä.

Tre fasta hyllplan i glas.
Levereras med klart glas (inte
rökfärgat glas som på bilden)

Topp och botten med
rundade hörn. Två
flyttbara hyllor samt
glasdörrar. Hjulförsedd.
Färg silver.

Mått:

Mått:

totalhöjd 100 cm
innerbredd 46 cm
djup 41 cm
avstånd mellan hyllorna 36 cm
maxvikt 40 kg/glashylla

innerbredd 44,5 cm
djup 40 cm
förvaringsutrymmets
maxhöjd 84,4 cm
totalhöjd 93 cm

silverfärgade rör

Mått:
Mått:

Mått:

innerbredd 48 cm
djup 40 cm
förvaringsutrymmets
maxhöjd 105 cm
totalhöjd143 cm

innerbredd 44,5 cm
stereohyllans höjd 63 cm
totalhöjd 103 cm
djup143 cm

totalbredd 61 cm
totaldjup 55 cm
höjd till högsta hyllan 114 cm

Mått på
förvaringsutrym.:
bredd 47,5 cm, djup 45,5 cm
höjd 34 cm/mellanrum
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Kayman högtalarstativ

RL 1700-2

RL 1600-6, silver
RL 1600-2, svart

RL 1601-6, silver
RL 1601-2, svart

Svart eller silverfärgat
metallrör, bottenplatta i
svart eller silverfärgad
MDF. Kabeldöljning i röret.

Svart eller silverfärgat
metallrör, bottenplatta i
svart eller silverfärgad
MDF. Kabeldöljning i
röret.

Mått:

Mått:

höjd 58 cm
fästplatta 15 x 15 cm
bottenplatta 28 x 28 cm

höjd 63 cm
fästplatta 15 x 15 cm
bottenplatta 28 x 28 cm

Kromade metallrör,
bottenplatta i svart
MDF-board.

RL 1700-6

RL 1701-6

Kromade metallrör, bottenplatta i silverfärgad MDF.

Kromade metallrör,
bottenplatta i silverfärgad
MDF.

Mått:

Mått:

Mått:

höjd 82 cm
fästplatta 15 x 15 cm
bottenplatta 28 x 28 cm

höjd 58 cm
fästplatta 15 x 15 cm
bottenplatta 28 x 28 cm

höjd 120 cm
fästplatta 15 x 15 cm
bottenplatta 28 x 28 cm

I Kaymans produktutveckling
arbetar vi extra mycket för att
få fram rätt finish och kvalitet
Härdat glas

RL 1800 H

RL 1801-6
krom

RL 1804-2
krom/svart

Kabeldöljning i röret.
Fästplattan kan vinklas
horisontellt eller
vertikalt.

Kabeldöljning i röret.
Fästplattan kan vinklas
horisontellt eller
vertikalt.

Mått:

Mått:

Mått:

höjd 44–75 cm
fästplatta 13 x 16 cm
ben 31 x 31 cm
maxbelastning 15 kg

höjd 71–135 cm
fästplatta 9 x 15 cm
bottenplattans Ø 30 cm
maxbelastning 15 kg

höjd 71–135 cm
fästplatta 9 x 15 cm
bottenplattans Ø 30 cm
maxbelastning 15 kg

Svart/kromfärgat rör,
svart bottenplatta.
Steglös höjdjustering.
Kabeldöljning i röret.
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Eleganta fötter i massivt trä

Kabeldöljning

Vi förbehåller oss rätten att göra smärre ändringar i material,
utförande och mått. Alla glas i våra möbler är säkerhetsglas.
Våra modeller är skyddade enligt internationell
mönsterlagstiftning.

Kayman stativ för plasma-/LCD-tv
Videostativ EP 1001
+ adapter EP 1002

30– 50"

Väggstativ för LCD
skärm EP 160

Takstativ för LCDskärm EP 180

Väggstativ för plasma
/LCD-skärm SP 350

Takstativ för plasma-/LCD
skärm SP 450

Kan vridas och vinklas på
många sätt. VESA 75/100montering. EP 160 för högst
27” skärm. Färg silver.

Kan vridas och vinklas på
många sätt. VESA 75/100montering. Fästarm 340–550
mm för montering i tak samt
bakpå skärmen. EP 180 för
högst 27” skärm. Färg silver.

Kan vridas och vinklas på
många sätt. Passar skärmar
med en höjd på 510–770 mm,
bredd minst 600 mm och
djup max. 110 mm. Längd på
fästarm för väggmontering
430 mm. Färg silver.

Kan vridas och vinklas på många sätt.
Passar skärmar med en höjd på 510–770
mm, bredd minst 600 mm och djup max.
110 mm. Fästarm 600–830 mm för
montering i tak samt bakpå skärmen
Färg silver.

Videostativ EP 1001 +
adapter EP 1002
Passar stativen SP 350 och SP 450. Flera
videostativ kan monteras ovanpå varandra.

Kayman tak- och väggstativ för tv
Monteras på vägg eller i tak!

24–29"

24–32"

RL 900-2 svart
RL 900-6 silver
RL 900 passar de flesta
24–32” tv-modeller. Fästarm
med justerbar längd för
vägg-/takmontering. Många
justeringsmöjligheter. Färg
svart eller silver. Bärighet
max. 80 kg.

RL 800-2 svart
RL 800-6 silver
350-6

430720
585-940

00

Tv-plattan underlättar montering
på stativet. Passar
modellerna RL 900
och RL 800.

500

Videostativ
RL 600-2 svart
RL 600-6 silver
Videostativet RL 600 passar modellerna RL
900 och RL 800.

430720
585-940

TV-PLATTA
RL 400-2 svart, RL 400-6 silver

TV-PLATTA
RL 400-2 svart, RL 400-6 silver

Tv-platta som underlättar montering
på stativet. Passar RL 900 och RL 800.

Tv-platta som underlättar montering
på stativet. Passar RL 900 och RL 800.

Mått:
bredd 43,4 cm
höjd 8–14 cm
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Kayman-AV möbler

20 cm

68–89 cm

höj och
sänkbar

80 cm

AV 116-6 krom/silver
plasma/LCD-bänk

AV 118
Robust stativ för LCD-TV 42-80". Hyllan rymmer t.ex digitalbox,
förstärkare, video- och dvd-spelare. Lätt att flytta då stativet har
hjul, två är bromsade.

Vagn för plasma- och LCD-tv-modeller,
höj och sänkbar. Hyllutrymmets bredd
70 cm, djup 40 cm. Maxvikt 60 kg.
Mönsterskyddad.
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NYHET!

110–150 cm

42 cm

80 cm

Mått:

Mått hylla:

bredd 90 cm
djup 65 cm
höjd 170 cm
bredd botten 80 cm

bredd 45 cm
djup 33 cm

AV 110 silver

AV 111 silver

AV 109-6 silver

Svängbara hjul varav två låsbara.
Hyllplan med förhöjda kantlister.

Svängbara hjul varav två låsbara. Hyllplan
med förhöjda kantlister. Underskåp med två
flyttbara hyllor.

Svängbara hjul varav två låsbara. Hyllplan
med förhöjda kantlister. Skåp med två
flyttbara hyllor. Sladdgenomföring bak.
Video- och dvd-spelare kan även förvaras
inne i skåpet.

Mått:

Mått:

Mått:

bredd 80 cm
djup 54 cm
höjd 120 cm

bredd 80 cm
djup 54 cm
höjd 120 cm

bredd 80 cm
djup 54 cm
höjd 120 cm

Kayman-AV möbler
På vår hemsida hittar
Du ännu mer information
och de allra senaste
nyheterna!

AV 106-6 silver

AV 107-6 silver

Svängbara hjul varav två låsbara. Hyllplan
med förhöjda kantlister.

Svängbara hjul varav två låsbara. Hyllplan
med förhöjda kantlister.

Mått:

Mått:

bredd 100 cm (tv-plats)
djup 61,5 cm (tv-plats)
höjd 120 cm, hyllutrymme 43 cm

bredd 80 cm
djup 54 cm
höjd 120 cm

10°
15°

33 cm

40 cm

67 cm

50 cm

45,5 cm

58 cm
82 cm
60 cm
46 cm

40 cm

60 cm

AV-113-6

AV-117-6

Golvstativ med VESA fäste för LCD-skärmar 21-32". Silverfärgad.
Hyllorna rymmer t.ex digitalbox, högtalare, förstärkare, video- och
dvd-spelare. Maxvikt 35 kg.

Robust stativ för LCD-tv 42-50". Flyttbar
hylla. Hyllorna rymmer t.ex digitalbox,
högtalare, förstärkare, video- och dvdspelare. Lätt att flytta då stativet har hjul,
två är bromsade. Max vikt 80 kg.
Mått:

Mått:
bredd 60 cm
djup 40 cm
höjd 50 cm

Totalhöjd 144 cm, (med tv ca 170 cm)
bredd 73 cm
djup 58 cm
bredd 48 cm djup 42,5 /förvaringsutrymme

51,5 cm

Hål
6 mm

144 cm

15 cm

15 cm

48 cm

73 cm
TV-fästet är skjutbart,
anpassat till hålen i TV:n
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Kayman trä och metall AB
hittar ni i Skillingaryd – mitt
i Smålands hjärta.
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Malmö

KAYMAN, Box 88, 568 22 SKILLINGARYD,
Tel. +46(0)370 701 17 • Fax +46(0)370 716 15
www.kayman.se • info@kayman.se

SOUND & VISION SUPPORT AB,
Box 100 45, Tryffelslingan 16, 181 10 Lidingö
Tel. 08-446 05 90 • Fax 08-446 05 95
www.svsupport.se • info@svsupport.se

SIV.ING. NJÅL HANSSON A/S
Tvetenveien 156, Pb 6031 Etterstad, 0601 Oslo
Tlf 22 76 29 50 • Fax 22 27 57 61
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