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Klädskåp Robust 

 

Våra robusta klädskåp har dörrar i 3mm stålplåt alternativt laminat eller Solid dörr med 

laminat eller stålinlägg.  

 

Stomme i stål. Skåpen kan fås med bredderna 300 mm eller 400 mm. 

Hänglåsklinka eller cylinderlås är standard. 

 

Kan levereras med flera olika färger och tillbehör t.ex. hyllsystem, bokfack, skiljevägg och 

ventilation. 

 

Garanti: 10 år mot tillverkningsfel på stålprodukter. Lås har 2 års garanti. 

 

Färger: 23 standardfärger och specialfärger i RAL eller NCS efter önskemål.  

Vi erbjuder också laminat från Formica. 





  Klädskåp / Elevskåp / Skolskåp 

Klädskåp med hel dörr och 2-delad för 

garderob. Den nedre dörren i 2-delad 

passar perfekt för elever som inte är så 

höga och de som sitter i rullstol.  

 

Boxskåp / Småfackskåp 

På denna skolan har varje elev två låsbara 

skåp, ett litet skåp i klassrummet och ett 

större utanför för kläder och väska. Båda 

med hasp för hänglås, men kan också  

levereras med  kodlås eller elektronisk lås. 

 

Dörrarna  är av typ SOLID med laminat-

inlägg, men kan också levereras med 

stålinlägg i 23 standard RAL färger - 

eventuellt specialfärger. 



Klädskåp med sittbänk 



Boxskåp med elektroniskt lås 



Inredningssytem för barn, dagis / förskola 

Dura hyllor för barn och vuxna 

Z-skåp 



4Z-skåpet 

 

En ny modell i vårat program 

är 4Z som är anpassad för 

tuffa miljöer i skolor, idrotts-

hallar mm.  

 

Modell "Z-Skåp" har dörrar 

tillverkade i plåt alternativt 

laminat och kan fås med olika 

färger, lås och tillbehör. 





MEA skåpet 
 

Kraven på klädskåp har ändrat sig mycket dom senaste åren både när det gäller design och 

funktion. Därför har vi tagit fram MEA.  

 

Designens rena linjer och spännande färgkombinationer ger möjlighet att skapa en interiör 

som inte kan förväxlas med vanliga skåpslösningar.  

 

Den buktade dörren ger extra plats till förvaring av t.ex. hygienartiklar. Både hylla, 

handduksstång sko hängare och spegel vilka är enkla att justera i höjd .  

 

Finns även ett flertal tillbehör vilket gör att skåpet kan anpassas efter brukarens egna 

önskemål och behov. 



Inredningssytem för barn 



Mobilhotell 

 

30 rum            10 rum 
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