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CARECO KULÖR- & MATERIALGUIDE
VÅR AFFÄRSIDÉ
”Careco är ett svenskt inredningsföretag som
under ledorden funktion, kvalitet, kreativitet
och ﬂexibilitet skapar inredningar anpassade
efter dina specifika behov”.
Vi arbetar i stort sett uteslutande med
svenska leverantörer för att säkerställa
kvaliteten och för att själva kunna övervaka
och kontrollera all produktion.

funktion - kvalitet - kreativitet - ﬂexibilitet

MED KUNSK AP OM DAGLIGT SLIT
Vi har lång erfarenhet av fast och mobil
inredning som tål hård belastning och som
samtidigt är lättskött och har en tilltalande
design. Leveranstrygghet, gedigen kunskap
och en stor lyhördhet gentemot våra kunders
önskemål och förutsättningar är självklara
parametrar i våra erbjudanden.
Tillverkningen sker helt enligt rådande
branschnormer och specifikationer. Stora
komplicerade inredningsentreprenader,
enstycks- eller specialbeställningar.
Inget är för svårt, stort eller litet.

INREDNINGAR FÖR ET T L ÅNGT LIV
Det ställs höga krav på en bra inredning
för offentliga miljöer. Den ska vara flexibel,
funktionsanpassad, enkel att hålla ren, klara
intensiv användning, ha många kombinationsmöjligheter och samtidigt ge ett mjukt och
välkomnande intryck.
HÅLLBAR UT VECKLING
Att erbjuda det bästa har fler dimensioner än
funktion och kvalitet. Därför arbetar vi aktivt
med både miljömedveten och resurssnål
tillverkning för att kunna skapa en verksamhet som hanterar samtliga tillgångar på bästa
möjliga sätt. Det är viktigt för oss att alla leverantörer följer våra ambitioner om en hållbar
utveckling.
I denna katalog finner du våra tillbehör såsom
luckor, bänkskivor hyllplan med mera.
Använd katalogen tillsammans med våra
övriga produktkataloger i din planering för ett
optimalt resultat.
För mer information, besök vår hemsida eller
slå oss en signal. Du är varmt välkommen!
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LUCKOR, L ÅDFÖRST YCK EN,
BÄNKSKIVOR & HYLLPL AN
Det ställs höga krav på en bra inredning i offentliga miljöer. Den ska vara flexibel, funktionsanpassad, lätt
att hålla ren, klara intensiv användning, ha många kombinationsmöjligheter och samtidigt ge ett mjukt och
välkomnande intryck.
Vi arbetar med ett antal produktnamn på våra luckor och lådförstycken, hyllplan och bänkskivor som gör
det enklare att förstå dess uppbyggnad och utseende.
Basic

Spånskiva belagd med högtrycks- eller direktlaminat. Rak kant
belagd med kantlist av ABS.

Wood

Spånskiva belagd med fanér. Fanérad alternativt massiv kantlist.

Massive

Massiv stavlimmad skiva av homogent trä.

www.careco.se

Classic

Spånskiva belagd med högtryckslaminat. Överlaminerad massiv
kantlist av bok, björk eller ek.

Form

Spånskiva belagd med högtryckslaminat.
Postformad, mjukt avrundad kant. Kantlist av ABS.

Colour

Skiva av MDF-board och målad i valfri kulör.

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.
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LUCKOR & L ÅDFÖRST YCKEN

LUCKOR & L ÅDFÖRST YCK EN

Exempel på utföranden.
Basic – rak kant

Luckor i många utföranden
Vi har ett brett sortiment av beläggningar för våra
luckor och lådförstycken som gör det möjligt att
skapa en behaglig och praktisk inredning.
Välj mellan högtryckslaminat, direktlaminat
(melamin), fanér, massivt trä eller lackerat/målat
utförande. Bilderna på sidan 6 visar ett urval av
olika utföranden.

Classic – överlaminerad

Luckor och lådförstycken beläggs med 0,8 mm högtryckslaminat som standard för bästa hållfasthet.
Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, grå

Direktlaminat
ABS-list, vit

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv boklist

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv björklist

Classic – överlaminerad

Högtryckslaminat K7016 Un
Massiv boklist

Högtryckslaminat K7024 Un
Massiv björklist

Högtryckslaminat K2005 Un
Massiv björklist

Form – postformad

Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit

Högtryckslaminat K7016 Un
ABS-list, bok

Wood – rak kant

Ekfanér
Ekfanérlist

Högtryckslaminat K7024 Un
ABS-list, björk

Högtryckslaminat F2828 VEL
ABS-list, grå

Colour – rak kant

Ekfanér
Massiv eklist

Vitmålad

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.

K1040 Un Vit

Utföranden
Våra luckor och lådförstycken kan utföras på
många olika sätt. Kantprofil och utförande framgår
av illustrationerna nedan.

K7016 Un Bok

K7024 Un Björk

Björk

Ek

Fanér

Standardfärger
Vårt standardsortiment av högtryckslaminat, fanér
och direktlaminat (melamin) framgår till höger.
Är du intresserad av andra varianter ber vi dig
kontakta oss.
Kantlist
Till vita skivbeläggningar använder vi som standard
vita kantlister. Om laminatet är färgat väljer vi som
standard grå kantlister, och till trämönstrad skivbeläggning en kantlist med motsvarande trästruktur.

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv eklist

Högtryckslaminat

Bok

Direktlaminat

Vit, 0502-G50Y

Bok

Björk

Ek

Grå, 2000-N

Utföranden
Classic

Basic

Form

Wood

Överlaminerad med massiv
kantlist av bok, björk eller
ek. Spånskiva belagd med
högtryckslaminat.

Rak kant med ABS-kantlist.
Spånskiva belagd med högtryckslaminat.

Vertikala sidor postformade.
Spånskiva belagd med högtryckslaminat. Horisontella
sidor med ABS-kantlist.

Rak kant med fanerad
kantlist. Spånskiva belagd
med faner.

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.
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HYLLPL AN

HYLLPL AN

Exempel på utföranden.

Hyllplan i många utföranden
Vi har ett brett sortiment av beläggningar för våra
hyllplan som gör det möjligt att skapa en behaglig
och praktisk inredning.
Välj mellan högtryckslaminat, direktlaminat
(melamin), fanér eller massivt trä. Bilderna på sidan
8 visar ett urval av olika utföranden.

Basic – rak kant

Hyllplanen beläggs med 0,8 mm högtryckslaminat
som standard för bästa hållfasthet.

Direktlaminat
ABS-list, vit

Classic – överlaminerad

Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit

Form – postformad

Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, ek

Wood – rak kant

Standardfärger
Vårt standardsortiment av högtryckslaminat, fanér
och direktlaminat (melamin) framgår till höger.
Är du intresserad av andra varianter ber vi dig
kontakta oss.
Kantlist
Till vita skivbeläggningar använder vi som standard
vita kantlister. Om laminatet är färgat väljer vi som
standard grå kantlister och till trämönstrad skivbeläggning en kantlist med motsvarande trästruktur.

Högtryckslaminat

K1040 Un Vit

K7016 Un Bok

K7024 Un Björk

Björk

Ek

Fanér

Bok

Direktlaminat

Vit, 0502-G50Y

Bok

Björk

Ek

Utföranden
Våra hyllplan kan utföras på många olika sätt.
Kantprofil och utförande framgår av illustrationerna
nedan.
Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv björklist

Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit

Grå, 2000-N

Björkfanér
Björkfanérlist

Utföranden
Classic

Basic

Form

Överlaminerad med massiv
kantlist av bok, björk eller
ek. Spånskiva belagd med
högtryckslaminat.

Rak kant med ABS-kantlist.
Spånskiva belagd med
högtryckslaminat eller direktlaminat (melamin).

Postformad framkant.
Spånskiva belagd med
högtryckslaminat. Övriga
sidor med ABS-kantlist.

Wood

Massive

Rak kant med fanérad kantlist. Spånskiva belagd med
fanér.

Massiv stavlimmad bok, björk
eller ek.

Massive – rak kant

Stavlimmad bok

Stavlimmad björk

Stavlimmad ek

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.

Tillval till samtliga hyllplan:
50 mm hög bakkantlist. Vit,
bok, björk eller ek.
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BÄNKSKIVOR

BÄNKSKIVOR

Exempel på utföranden.

Bänkskivor i många utföranden
Vi har ett brett sortiment av bänkskivor som gör
det möjligt att skapa en behaglig och praktisk
inredning. Välj exempelvis högtryckslaminat,
massivt trä eller kompositmaterial. Bilderna på
sidan 10 visar ett urval av olika utföranden.

Basic

Classic

Högtryckslaminat

K1040 Un Vit

K7016 Un Bok

F7927 Vel Grå

F1936 Qry
Lava Dust

K7024 Un Björk

Bänkskivorna beläggs med 0,8 mm högtryckslaminat som standard för bästa hållfasthet.

Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, skiktlimmad

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv boklist

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv björklist

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv eklist

Standardfärger
Vårt standardsortiment av högtryckslaminat framgår till höger. Är du intresserad av andra varianter
ber vi dig kontakta oss.
Kantlist
Till vita skivbeläggningar använder vi som standard
vita kantlister. Om laminatet är färgat väljer vi som
standard grå kantlister och till trämönstrad skivbeläggning en kantlist med motsvarande trästruktur.

Form

Utföranden
Våra bänkskivor kan utföras på många olika sätt.
Kantprofil och utförande framgår av illustrationerna
nedan.

Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit

Högtryckslaminat K7016 Un
ABS-list, bok

Högtryckslaminat K7024 Un
ABS-list, björk

Högtryckslaminat F7927 Vel
ABS-list, grå

Högtryckslaminat F1936 Qry
ABS-list, grå

Utföranden
Classic

Basic

Form

Massive

Överlaminerad med massiv
kantlist av bok, björk eller
ek. Spånskiva belagd med
högtryckslaminat.

Rak kant med ABS-kantlist.
Spånskiva belagd med högtryckslaminat.

Postformad framkant.
Spånskiva belagd med
högtryckslaminat. Övriga
sidor med ABS-kantlist.

Massiv stavlimmad bok,
björk eller ek.

Postformad framkant och
uppvikt bakkant. Spånskiva
belagd med högtryckslaminat. Övriga sidor med ABSkantlist.

Postformad, nervikt framkant och uppvikt bakkant.
Spånskiva belagd med högtryckslaminat. Övriga sidor
med ABS-kantlist.

Hålkälslist i bakkant av
massiv bok, björk eller ek
som tillval till bänkskivor med
utformning Classic, Form,
Basic eller Massive.

Massive

Stavlimmad bok

Stavlimmad björk

Stavlimmad ek

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.
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HANDTAG & STOMMAR

ME TALL

Handtag

Metallackering

Handtagen är en viktig del i en funktionell inredning. Men de är också en vital detalj i inredningens estetiska
uttryck. Som standard har vi valt ut ett antal olika greppvänliga bygelhandtag med c/c-mått 128 mm i plast,
trä eller metall. Dessa är de mest frekvent förekommande i våra leveranser. Som tillval kan vi självfallet leverera
handtag helt efter era önskemål.

I vissa fall vill man att inredningen skall ansluta till företagets profilprogram eller till andra estetiska grundlinjer.
Förutom att sätta färg på laminaten kan man välja att lackera stativ och hyllsystem av metall i olika färger för
att förstärka intrycket.

Careco Nylon

Här har vi samlat ett urval av färger. Våra standardfärger levereras utan extra kostnader. För alternativa färger
tillkommer färgbyteskostnad. Alla metallprodukter kan även galvaniseras samt lackeras i matt eller blank klarlack. Har du andra önskemål ber vi dig kontakta oss för offert.

Careco Lackerat
Standardfärger

Careco Bok

Careco Förnicklat

Careco Björk

Careco Mattborstat

Careco Ek

Careco Rostfritt

Vit RAL 9016
Art nr -1

Grå 2502-Y
Art nr -2

Mörkgrå 7500
Art nr -3

Svart RAL 9005
Art nr -4

Créme RAL 1013
Art nr -5

Blå RAL 5003
Art nr -7

Pinjegrön RAL 6028
Art nr -8

Aluminium
Art nr -9

Metallfärg AK 4159
Art nr -10

Alternativa färger

Purpurröd RAL 3004
Art nr -6

Stommar

Våra skåpstommar är tillverkade av 19 mm spånskiva som ger en stabil konstruktion och kan därmed på ett
optimalt sätt leva upp till dagens krav inom offentlig miljö. Som standardutförande är stommarna belagda med
vit direktlaminat (melamin) och med vit ABS-kantlist.
Vi kan även leverera stommar i andra utförande som tillval.
Direktlaminat
standardfärg

Vit, 0502-G50Y
Direktlaminat
alternativ standard

Bok

Björk

Ek

Grå, 2000-N

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.
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MÅT TSKISS
Svensk och europeisk standard

Vi arbetar med både svensk standard och modulsystem enligt europeisk standard på såväl
fast inredning som mobil inredning för rullande material.
Nedanstående generella skisser visar måtten på våra inredningar med svensk standard.
Här anges även var reglar (H=95) skall monteras i väggen.
Utöver dessa finns några specialmått som framgår av respektive produktillustration.

funktion - kvalitet - kreativitet - ﬂexibilitet
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Bläddra i eller beställ alla våra kataloger online!
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Careco Inredningar AB, Modellgatan 9-11, Box 95, 283 22 Osby

Tel +46 (0)479 155 60 Fax +46 (0)479 100 33 info@careco.se

