


Välkommen  
till CareCo inredningar!

Och välkommen till vår första katalog 

– fylld med inspirerande, praktiska och 

vackra inredningsmöjligheter. Under 

ledorden funktion, kvalitet, kreativitet 

och flexibilitet skapar vi inredningar 

anpassade efter dina miljöer och 

behov. Vår långa erfarenhet gör att vi 

kan skräddarsy lösningar för alla. Tveka 

därför inte att kontakta oss, tillsam-

mans hittar vi inredningsmöjligheterna 

som passar just dig.

Med detta sagt, önskar vi dig en 

fortsatt trevlig läsning. Titta gärna in 

på våra webbsidor också, där hittar du 

ännu mer information. Är det något du 

saknar eller undrar över? Lyft luren, 

ring och fråga – vi hjälper dig gärna. 

Vi ser fram emot att lära känna dig 

och hoppas på ett långt och givande 

samarbete!
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med kunskap om dagligt slit
Funktionella, flexibla och designade inredningar för skol-, vård- 
och laboratoriemiljöer – det är Careco Inredningar specialister på. 
Vi har lång erfarenhet av fast och mobil inredning som tål hård 
belastning och samtidigt är lättskött och snygg. Lägg därtill leve-
ranstrygghet, gedigen kunskap och en stor lyhördhet gentemot 
kundens önskemål och du har en bra bild av vad Careco erbjuder.

Vi har den mångåriga kompetens som krävs för att tillverka och 
skräddarsy funktionella inredningar med god design och hög 
kvalitet till attraktiva priser.

Tillverkningen sker i Sverige, helt enligt branschnormer och 
specifikationer. Stora komplicerade inredningsentreprenader, 
enstycksbeställningar eller specialbeställningar – våra moderna 
tillverkningsmetoder klarar dem alla! Att erbjuda det bästa har 
dock fler dimensioner än funktion och kvalitet. Därför arbetar vi 
aktivt med en miljömedveten och resurssnål tillverkning; allt för att 
skapa en verksamhet som hanterar samtliga tillgångar på bästa 
möjliga sätt.

inredningar för ett långt liV
Det ställs höga krav på en bra inredning för offentliga miljöer. Den 
ska vara flexibel, funktionsanpassad, lätt att hålla ren, klara inten-
siv användning, ha många kombinationsmöjligheter och samtidigt 
ge ett mjukt och välkomnande intryck.

Vi arbetar med ett antal produktnamn på våra luckor och lådför-
stycken, hyllplan och bänkskivor som gör det enklare att förstå 
deras uppbyggnad och utseende.

BasiC – Spånskiva belagd med 
högtrycks- eller direktlaminat 
och kantlist av ABS.

ClassiC – Spånskiva belagd 
med högtryckslaminat. Överla-
minerad massiv kantlist av bok, 
björk eller ek.

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

Wood – Spånskiva belagd med faner. 
Fanerad alternativt massiv kantlist.

massiVe – Massiv stavlimmad 
skiva av homogent trä.

Colour – Skiva av MDF-board 
och målad i valfri kulör.
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Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, grå

Direktlaminat
ABS-list, vit

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv boklist

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv björklist

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv eklist

Högtryckslaminat K7016 Un
Massiv boklist

Högtryckslaminat K7024 Un
Massiv björklist

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv björklist

Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit

Högtryckslaminat K7016 Un
ABS-list, bok

Högtryckslaminat K7024 Un
ABS-list, björk

Högtryckslaminat F2828 VEL
ABS-list, grå

Ekfaner
Ekfanerlist

Ekfaner
Massiv eklist

Vitmålad

Basic - rak kant Classic - överlaminerad

Classic - överlaminerad

form - postformad

Wood - rak kant Colour - rak kant

Nedan visar vi exempel på utförande från vårt breda sortiment av luckor.

luCkor/lådförstYCken

luCkor i många utföranden
Vi har ett brett sortiment av beläggningar på våra luckor och låd-
förstycken som gör det möjligt att skapa en behaglig och praktisk 
inredning. Välj mellan högtryckslaminat, direktlaminat (melamin),  
faner, massivt trä eller lackerat/målat utförande. Bilderna på sid 4 
visar ett urval av olika utförande.

Luckor och lådförstycken beläggs med 0,8 mm högtryckslaminat 
som standard för bästa hållfasthet. 

standardfärger
Vårt standardsortiment av högtryckslaminat, faner och direktlami-
nat (melamin) framgår nedan. Är du intresserad av andra varian-
ter ber vi dig kontakta oss.

kantlist
Till vita skivbeläggningar använder vi som standard vita kantlis-
ter. Om laminatet är färgat väljer vi som standard grå kantlister 
och till trämönstrad skivbeläggning en kantlist med motsvarande 
trästruktur. 

luCkor/lådförstYCken

olika utförande på skiVBeläggning oCh kanter 
Våra luckor och lådförstycken kan utföras på många olika sätt. 
Kantprofil och utförande framgår av följande illustrationer.

4. Rak kant med fanerad  
kantlist. Spånskiva belagd  
med faner.

1. Överlaminerad med massiv 
kantlist av bok, björk eller ek. 
Spånskiva belagd med hög-
tryckslaminat.

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

3. Vertikala sidor postformade. 
Spånskiva belagd med hög-
tryckslaminat. Horisontella  
sidor med ABS-kantlist.

Classic Basic

form Wood

luCkor/lådförstYCken

högtryckslaminat standard

K1040 Un Vit K7016 Un Bok K7024 Un Björk

faner

Bok Björk Ek

direktlaminat (std) alternativ standard i direktlaminat

Vit, NCS 0502-Y Bok Björk Ek Grå, NCS 2500-N

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.
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Direktlaminat
ABS-list, vit

Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit

Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, ek

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv björklist

Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit

Björkfaner
Björkfanerlist

Stavlimmad bok Stavlimmad björk

Stavlimmad ek

massive - rak kant

massive - rak kant

Classic - överlamineradBasic - rak kant

form - postformad Wood - rak kant

Nedan visar vi exempel på utförande från vårt breda sortiment av hyllplan.

hYllplan

hYllplan i många utföranden
Vi har ett brett sortiment av beläggningar på våra hyllplan som gör 
det möjligt att skapa en behaglig och praktisk inredning. Välj mellan 
högtryckslaminat, direktlaminat (melamin), faner eller massivt trä. 
Bilderna sid 6 visar ett urval av olika utförande.

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

standardfärger
Vårt standardsortiment av högtryckslaminat, faner och direktlami-
nat (melamin) framgår nedan. Är du intresserad av andra varian-
ter ber vi dig kontakta oss.

kantlist
Till vita skivbeläggningar använder vi som standard vita kantlis-
ter. Om laminatet är färgat väljer vi som standard grå kantlister 
och till trämönstrad skivbeläggning en kantlist med motsvarande 
trästruktur.

5. Massiv stavlimmad bok,  
björk eller ek.

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

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

4. Rak kant med fanerad  
kantlist. Spånskiva belagd  
med faner.

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

2. Rak kant med ABS-kantlist. 
Spånskiva belagd med hög-
tryckslaminat eller direktlaminat 
(melamin).

olika utförande på skiVBeläggning oCh kanter
Våra hyllplan kan utföras på många olika sätt. Kantprofil och ut-
förande framgår av följande illustrationer.

Classic Basic

form Wood

massive

hYllplan

högtryckslaminat standard

K1040 Un Vit K7016 Un Bok K7024 Un Björk

faner

Bok Björk Ek

direktlaminat (std) alternativ standard i direktlaminat

Vit, NCS 0502-Y Bok Björk Ek Grå, NCS 2500-N

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.
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Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, skiktlimmad

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv boklist

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv björklist

Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv eklist

Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit

Högtryckslaminat K7016 Un
ABS-list, bok

Högtryckslaminat K7024 Un
ABS-list, björk

Högtryckslaminat K1302 Un
ABS-list, grå

Högtryckslaminat K1936 Un
ABS-list, grå

Classic - överlamineradBasic - rak kant

form - postformad

Nedan visar vi exempel på utförande från vårt breda sortiment av bänkskivor.

massive - rak kantform - postformad

Stavlimmad bok Stavlimmad björk Stavlimmad ek

BänkskiVor

BänkskiVor i många utföranden
Vi har ett brett sortiment av bänkskivor som gör det möjligt att 
skapa en behaglig och praktisk inredning. Välj ex vis högtrycks- 
laminat, massivt trä eller kompositmaterial. Bilderna sid 8 visar  
ett urval av olika utförande.

Bänkskivorna beläggs med 0,8 mm högtryckslaminat som stan-
dard för bästa hållfasthet.

standardfärger
Vårt standardsortiment av högtryckslaminat framgår nedan. Är du 
intresserad av andra varianter ber vi dig kontakta oss.

kantlist
Till vita skivbeläggningar använder vi som standard vita kantlis-
ter. Om laminatet är färgat väljer vi som standard grå kantlister 
och till trämönstrad skivbeläggning en kantlist med motsvarande 
trästruktur. 

olika utförande på skiVBeläggning oCh kanter 
Våra bänkskivor är som standard tillverkade av 28 mm spånskiva 
belagd med 0,8 mm högtryckslaminat. Kantprofil och utförande 
framgår av följande illustrationer.

1. Överlaminerad med massiv 
kantlist av bok, björk eller ek. 
Spånskiva belagd med hög-
tryckslaminat. 

2. Rak kant med ABS-kantlist. 
Spånskiva belagd med hög-
tryckslaminat.

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

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

4. Massiv stavlimmad bok, 
björk eller ek.

7. Hålkälslist i bakkant av 
massiv bok, björk eller ek 
som tillval till bänkskivor 
med utformning 1 - 4.  
 

6. Postformad, nervikt fram-
kant och uppvikt bakkant. 
Spånskiva belagd med hög-
tryckslaminat. Övriga sidor 
med ABS-kantlist.

Classic Basic

form massive

BänkskiVor

högtryckslaminat standard

K1040 Un Vit K7016 Un Bok K7024 Un Björk

K1302 Un Grå F1936 Qry  
Lava Dust

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.
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handtag som tål att greppa
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 

stommar för ett långt liV
Våra skåpstommar är tillverkade av 19 mm spånskiva som ger 
en stabil konstruktion och kan därmed på ett bra sätt leva upp 
till dagens krav inom offentlig miljö. Som standardutförande är 
de belagda med vit direktlaminat (melamin) och med vit ABS-
kantlist. Vi kan även leverera stommar i andra utförande som 
tillval. För mer information, se Materialfakta sid 70.

Vit, NCS 0502-Y

Bok Björk Ek Grå, NCS 2500-N

direktlaminat standardfärg

alternativ standard direktlaminat

med c/c-mått 128 mm i plast, trä eller metall. Dessa är de mest 
frekventa i våra leveranser. Som tillval kan vi leverera handtag 
helt efter ert önskemål.

stommar, handtag

färger som stiCker ut
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.

Här har vi samlat ett urval av färger. De fem förstnämnda – vit, 
grå, mörkgrå, svart och créme är våra standardfärger som  
levereras utan extra kostnader.

För övriga fem gäller att färgbyteskostnad tillkommer. Alla  
metallprodukter kan även galvas samt lackeras i matt eller  
blank klarlack. Har du andra önskemål ber vi dig kontakta oss.

1. Vit 2. Grå 3. Mörkgrå 4. Svart 5. Créme
RAL 9016 NCS 2502-Y NCS 7500 RAL 9005 RAL 1013 
Art nr -1 Art nr -2 Art nr -3 Art nr -4 Art nr -5

standardfärger

alternativa färgval

6. Purpurröd 7. Blå 8. Pinjegrön 9. Aluminium 10. Metallfärg
RAL 3004 RAL 5003 RAL 6028  AK 4159
Art nr -6 Art nr -7 Art nr -8 Art nr -9 Art nr -10

metaller
kulörguide/standardfärger

Careco Nylon

Careco Bok

Careco Björk

Careco Ek

Careco Lackerat

Careco Förnicklat

Careco Mattborstat

Careco Rostfritt

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

Ovanstående 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.

1) Inklusive lucka
2) Exklusive bänkskiva

måttskiss

handduksskåp   Bänkskåp 
Med handdukshängare.   En flyttbar hylla. 
       
Djup 600 100201-1   Djup 600 100302-1
Djup 600 100201-2   Djup 600 100302-2

Bänkskåp  grytskåp 
En flyttbar hylla. En gallerhylla. 
     
Djup 600 100402-1 Djup 600 100403-1
Djup 600 100402-2 Djup 600 100403-2

Bänkskåp    diskbänkskåp 
En flyttbar hylla.   Utan inredning. 
       
Djup 600 100502-1   Djup 600 100605-1
Djup 600 100502-2   Djup 600 100605-2

    Vid val av postformad lucka, form, levereras den postformad 
    endast vid gångjärnssida.

Bänkskåp  Bänkskåp    grytskåp 
En flyttbar hylla. En flyttbar hylla.    En gallerhylla. 
         
Djup 600 100602-1 Djup 600 100602-3   Djup 600 100603-1
Djup 600 100602-2     Djup 600 100603-2

grytskåp  diskbänkskåp   diskbänkskåp 
En gallerhylla.  Utan inredning.   Utan inredning. 
         
Djup 600 100603-3 Djup 600 100604-1   Djup 600 100604-3
  Djup 600 100604-2    

Bredd, 300

Bredd, 400

Bredd, 500 Bredd, 580

Bredd, 600

Bredd, 600

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss. 

Bredd, 200

Bänkskåp
höjd 725, inkl sockel 150
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diskbänkskåp 
Utan inredning. 
 
Djup 600 100801-3
 
 
 
 
Vid val av postformad lucka, form, levereras den postformad endast vid gångjärnssida.

Bänkskåp    diskbänkskåp 
En flyttbar hylla.   Utan inredning. 
       
Djup 600 100802-3   Djup 600 100803-3

Bänkskåp    diskbänkskåp 
En flyttbar hylla.   Utan inredning. 
       
Djup 600 101003-3   Djup 600 101001-3

hörnbänkskåp   hörnbänkskåp  
Ledad lucka och    Utan inredning.  
karusellkorg.        
       
Djup 600 100901-1   Djup 600 101201-1* 
Djup 600 100901-2   Djup 600 101201-2** 
        
        
    *högerhängd lucka till vänster, bredd 500.  
    **Vänsterhängd lucka till höger, bredd 500.  

hörnbänkskåp 
Utan inredning. 
 
Djup 600 101401-1*
Djup 600 101401-2**
 
 
 
*parluckor till vänster, bredd 600. 
**parluckor till höger, bredd 600.

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Bredd, 780

Bredd, 800

Bredd, 1000

hörnskåp Bredd, 900

Bredd, 1400

Bredd, 1200

Bänkskåp
höjd 725, inkl sockel 150

lådhurts  lådhurts 
Tre lådor.  Fyra  lådor. 
     
Djup 600 200302 Djup 600 200304

lådhurts  lådhurts 
Tre lådor.  Fyra  lådor. 
     
Djup 600 200402 Djup 600 200404

lådhurts  lådhurts 
Tre lådor.  Fyra  lådor. 
     
Djup 600 200502 Djup 600 200504

lådhurts  lådhurts 
Tre lådor.  Fyra  lådor. 
     
Djup 600 200602 Djup 600 200604

lådhurts  lådhurts 
Tre lådor.  Fyra  lådor. 
    
Djup 600 200802 Djup 600 200804

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Bredd, 300

Bredd, 400

Bredd, 500

Bredd, 600

Bredd, 800

lådhurts
höjd 725, inkl sockel 150
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Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Brickfackskåp handduksskåp 
Utan lucka och  Med handduks-  
inredning.  hängare. 
     
Djup 580 150201-0 Djup 600 150202-1
  Djup 600 150202-2

Bänkskåp  hörnavslutning 
Två flyttbara hyllor. Öppen med två fasta 
  hyllor. Vändbar. 
     
Djup 450 150301-1 Djup 580 150303-0
Djup 450 150301-2    
Djup 600 150302-1    
Djup 600 150302-2    

Bänkskåp  Bänkskåp    grytskåp 
Två flyttbara hyllor. En låda och     Två gallerhyllor. 
  en flyttbar hylla.     
         
Djup 450 150401-1 Djup 450 150403-1   Djup 600 150406-1
Djup 450 150401-2 Djup 450 150403-2   Djup 600 150406-2
Djup 600 150402-1 Djup 600 150404-1    
Djup 600 150402-2 Djup 600 150404-2    

Bänkskåp  Bänkskåp 
Två flyttbara hyllor. En låda och  
  en flyttbar hylla. 
     
Djup 450 150501-1 Djup 450 150503-1
Djup 450 150501-2 Djup 450 150503-2
Djup 600 150502-1 Djup 600 150504-1
Djup 600 150502-2 Djup 600 150504-2

diskbänkskåp 
Utan inredning. 
 
Djup 600 150609-1
Djup 600 150609-2
 
 
 

 
Vid val av postformad lucka, form, levereras den postformad endast vid gångjärnssida.  
gäller skåp 150609-1 och 150609-2.

Bredd, 200

Bredd, 300

Bredd, 400

Bredd, 500

Bredd, 580

Bänkskåp
höjd 870, inkl sockel 150

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Bänkskåp  Bänkskåp    Bänkskåp 
Två flyttbara hyllor. Två flyttbara hyllor.   En låda och  
       en flyttbar hylla. 
         
Djup 450 150601-1 Djup 450 150601-3   Djup 450 150608-1
Djup 450 150601-2 Djup 600 150602-3   Djup 450 150608-2
Djup 600 150602-1      Djup 600 150603-1
Djup 600 150602-2      Djup 600 150603-2

grytskåp  grytskåp    diskbänkskåp 
Två gallerhyllor. Två gallerhyllor.   Utan inredning. 
         
Djup 600 150604-1 Djup 600 150604-3   Djup 600 150605-1
Djup 600 150604-2      Djup 600 150605-2

diskbänkskåp 
Utan inredning. 
 
Djup 600 150605-3

diskbänkskåp 
Utan inredning. 
 
Djup 600 150805-3
 
 
 
 
 
Vid val av postformad lucka, form, levereras den postformad endast vid gångjärnssida.

Bänkskåp    diskbänkskåp 
Två flyttbara hyllor.   Utan inredning. 
       
Djup 450 150801-3   Djup 450 150803-3
Djup 600 150802-3   Djup 600 150804-3 

Bredd, 600

Bredd, 600

Bredd, 600

Bredd, 780

Bredd, 800

Bänkskåp
höjd 870, inkl sockel 150
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Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Bänkskåp    diskbänkskåp 
Två flyttbara hyllor.   Utan inredning. 
       
Djup 450 151001-3   Djup 450 151003-3
Djup 600 151002-3   Djup 600 151004-3

Bänkskåp med hel topp 
Delat med fem invändiga  
lådor och två flyttbara hyllor. 
 
Djup 450 151005-3
Djup 600 151006-3

hörnbänkskåp   hörnbänkskåp 
Ledad lucka och    Utan inredning. 
två karusellkorgar.       
       
Djup 600 150901-1   Djup 600 151201-1*
Djup 600 150901-2   Djup 600 151201-2**
       
       
    *högerhängd lucka till vänster, bredd 500. 
    **Vänsterhängd lucka till höger, bredd 500.

hörnbänkskåp 
Utan inredning. 
 
Djup 600 151401-1*
Djup 600 151401-2**
 
 
 
*parluckor till vänster, bredd 600. 
**parluckor till höger, bredd 600.

Bredd, 1000

Bredd, 1000

Bredd, 900

Bredd, 1400

hörnskåp Bredd, 1200

Bänkskåp
höjd 870, inkl sockel 150

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

lådhurts  lådhurts 
Tre lådor.  Fem lådor. 
     
Djup 450 250301 Djup 450 250303
Djup 600 250302 Djup 600 250304

lådhurts  lådhurts 
Tre lådor.  Fem lådor. 
     
Djup 450 250401 Djup 450 250403
Djup 600 250402 Djup 600 250404

lådhurts  lådhurts 
Tre lådor.  Fem lådor. 
     
Djup 450 250501 Djup 450 250503
Djup 600 250502 Djup 600 250504

lådhurts  lådhurts 
Tre lådor.  Fem lådor. 
     
Djup 450 250601 Djup 450 250603
Djup 600 250602 Djup 600 250604

lådhurts  lådhurts 
Tre lådor.  Fem lådor. 
     
Djup 450 250801 Djup 450 250803
Djup 600 250802 Djup 600 250804

Bredd, 300

Bredd, 400

Bredd, 500

Bredd, 600

Bredd, 800

lådhurts
höjd 870, inkl sockel 150
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Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Bänkskåp  lådhurts 
En flyttbar hylla Fyra lådor 
och utdragbar pall. och utdragbar pall. 
     
Djup 600 150405-1 Djup 600 250405
Djup 600 150405-2    

Bänkskåp 
En flyttbar hylla 
och utdragbar pall. 
 
Djup 600 150505-1
Djup 600 150505-2

Bänkskåp  lådhurts    diskbänkskåp 
En flyttbar hylla Fyra lådor    Utan inredning och 
och utdragbar pall. och utdragbar pall.   utdragbar pall. 
          
Djup 600 150606-1 Djup 600 250605   Djup 600 150607-1
Djup 600 150606-2     Djup 600 150607-2

diskbänkskåp Bänkskåp 
Utan inredning och En flyttbar hylla 
utdragbar pall.  och utdragbar pall. 
     
Djup 600 150806-3 Djup 600 150807-3

Bredd, 400

Bredd, 500

Bredd, 600

Bredd, 800

Bänkskåp/lådhurts med utdragBar pall
höjd 870, inkl utdragbar pall 195

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

rullbar lådhurts rullbar skåphurts 
Fyra lådor   En flyttbar hylla  
och krönskiva.  och krönskiva. 
     
Djup 600 560401-9 Djup 600 560402-1
  Djup 600 560402-2

rullbar lådhurts rullbar skåphurts 
Fem lådor   Två flyttbara hyllor  
och krönskiva.  och krönskiva. 
     
Djup 600 580401-9 Djup 600 580402-1
  Djup 600 580402-2

rullbar lådhurts rullbar skåphurts 
Fyra lådor   En flyttbar hylla 
och krönskiva.  och krönskiva. 
     
Djup 600 560601-9 Djup 600 560602-1
  Djup 600 560602-2

rullbar lådhurts rullbar skåphurts 
Fem lådor   Två flyttbara hyllor  
och krönskiva.  och krönskiva. 
     
Djup 600 580602-9 Djup 600 580601-1
  Djup 600 580601-2

rullbar skåphurts  rullbar skåphurts 
Två flyttbara hyllor  Delat med fem invändiga 
och krönskiva.   lådor, två flyttbara hyllor  
   och krönskiva. 
      
Djup 600 581001-3  Djup 600 581002-3

Bredd, 400

Bredd, 400

Bredd, 600

Bredd, 600

Bredd, 1000

höjd, 670

höjd, 815

höjd, 670

höjd, 815

höjd, 815

rullhurtsar
krönskiva levereras med högtryckslaminat
som standard
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Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

hängande lådhurts hängande lådhurts   hängande lådhurts 
En låda.  Tre lådor.    Två lådor. 
    
Djup 600 410401-9 Djup 600 430401-9   Djup 600 450401-9

hängande lådhurts hängande lådhurts   hängande skåphurts 
Tre lådor.  Fyra lådor.    En flyttbar hylla. 
         
Djup 600 450402-9 Djup 600 450404-9   Djup 600 450407-1
      Djup 600 450407-2

hängande skåphurts 
En låda och  
en flyttbar hylla. 
 
Djup 600 450408-1
Djup 600 450408-2

hängande lådhurts hängande lådhurts   hängande lådhurts 
En låda.  Tre lådor.    Två lådor. 
         
Djup 600 410501-9 Djup 600 430501-9   Djup 600 450501-9

hängande lådhurts hängande lådhurts   hängande skåphurts 
Tre lådor.  Fyra lådor.    En flyttbar hylla. 
         
Djup 600 450502-9 Djup 600 450503-9   Djup 600 450504-1
      Djup 600 450504-2

hängande skåphurts 
En låda och  
en flyttbar hylla. 
 
Djup 600 450505-1
Djup 600 450505-2

höjd, 135

höjd, 575

Bredd, 400

Bredd, 500

Bredd, 500

Bredd, 500

Bredd, 400

Bredd, 400

höjd, 575

höjd, 135

höjd, 575

höjd, 575

höjd, 395 höjd, 575

höjd, 575höjd, 395

hänghurtsar

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

hängande lådhurts hängande lådhurts   hängande lådhurts 
En låda.  Tre lådor.    Två lådor. 
         
Djup 600 410601-9 Djup 600 430601-9   Djup 600 450601-9

hängande lådhurts hängande lådhurts   hängande skåphurts 
Tre lådor.  Fyra lådor.    En flyttbar hylla. 
         
Djup 600 450602-9 Djup 600 450603-9   Djup 600 450604-3

hängande skåphurts 
En låda och  
en flyttbar hylla. 
 
Djup 600 450605-3

hängande lådhurts hängande skåphurts 
Fyra lådor.  En flyttbar hylla. 
     
Djup 600 450801-9 Djup 600 450803-3

hängande skåphurts 
En flyttbar hylla. 
 
Djup 600 451001-3

höjd, 135

höjd, 575

Bredd, 600

Bredd, 1000

Bredd, 800

Bredd, 600

Bredd, 600

höjd, 575

höjd, 575

höjd, 575

höjd, 395 höjd, 575

hänghurtsar
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Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Väggskåp  Väggskåp    hörnavslutning 
Två flyttbara hyllor. Glasad lucka och    Öppen med två fasta 
  två flyttbara hyllor.   hyllor. Vändbar. 
         
Djup 320 300301-1 Djup 320 300302-1   Djup 300 300302-0
Djup 320 300301-2 Djup 320 300302-2    

Väggskåp  Väggskåp 
Två flyttbara hyllor. Glasad lucka och  
  två flyttbara hyllor. 
     
Djup 320 300401-1 Djup 320 300402-1
Djup 320 300401-2 Djup 320 300402-2

Väggskåp  Väggskåp 
Två flyttbara hyllor. Glasad lucka och  
  två flyttbara hyllor. 
     
Djup 320 300501-1 Djup 320 300502-1
Djup 320 300501-2 Djup 320 300502-2

Väggskåp  Väggskåp    Väggskåp 
Två flyttbara hyllor. Glasad lucka och    Två flyttbara hyllor. 
  två flyttbara hyllor.     
         
Djup 320 300601-1 Djup 320 300602-1   Djup 320 300603-3
Djup 320 300601-2 Djup 320 300602-2  

Väggskåp  fläktskåp    fläktskåp 
Glasade parluckor och  Två flyttbara hyllor.   Två flyttbara hyllor. 
två flyttbara hyllor.       
         
Djup 320 300604-3 Djup 320 300605-1   Djup 320 300605-3
  Djup 320 300605-2    

Bredd, 300

Bredd, 400

Bredd, 500

Bredd, 600

Bredd, 600

Väggskåp
höjd 720

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

överskåp kyl/sval överskåp kyl/sval   överskåp kyl/sval 
Utan inredning.  Utan inredning.    Utan inredning.  
Ventilerat.  Ventilerat.    Ventilerat. 
        
Djup 600 300608-4 Djup 600 300609-4   Djup 600 300610-4

Väggskåp  Väggskåp 
Två flyttbara hyllor. Glasade parluckor och  
  två flyttbara hyllor. 
     
Djup 320 300801-3 Djup 320 300802-3

Väggskåp  Väggskåp    Väggbokhylla 
Två flyttbara hyllor. Glasade parluckor och     Öppen med två 
  två flyttbara hyllor.   flyttbara hyllor. 
         
Djup 320 301001-3 Djup 320 301002-3   Djup 300 301003-0

hörnskåp 
Två flyttbara hyllor. 
 
Djup 600 300606-1
Djup 600 300606-2

Bredd, 600

Bredd, 800

Bredd, 1000

hörnskåp

höjd, 350 höjd, 500 höjd, 550

Väggskåp
om ej annat anges är 

 skåpets höjd 720

600            600
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Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Väggskåp  Väggskåp    hörnavslutning 
Tre flyttbara hyllor. Glasad lucka och   Öppen med tre fasta 
  tre flyttbara hyllor.   hyllor. Vändbar. 
         
Djup 320 350301-1 Djup 320 350302-1   Djup 300 350302-0
Djup 320 350301-2 Djup 320 350302-2

Väggskåp  Väggskåp 
Tre flyttbara hyllor. Glasad lucka och  
  tre flyttbara hyllor. 
     
Djup 320 350401-1 Djup 320 350402-1
Djup 320 350401-2 Djup 320 350402-2

Väggskåp  Väggskåp 
Tre flyttbara hyllor. Glasad lucka och  
  tre flyttbara hyllor. 
     
Djup 320 350501-1 Djup 320 350502-1
Djup 320 350501-2 Djup 320 350502-2

Väggskåp  Väggskåp    Väggskåp 
Tre flyttbara hyllor. Glasad lucka och    Tre flyttbara hyllor. 
  tre flyttbara hyllor.     
         
Djup 320 350601-1 Djup 320 350602-1   Djup 320 350601-3
Djup 320 350601-2 Djup 320 350602-2    

Väggskåp  fläktskåp    fläktskåp 
Glasade parluckor och Tre flyttbara hyllor.   Tre flyttbara hyllor. 
tre flyttbara hyllor.         
       
Djup 320 350602-3 Djup 320 350603-1   Djup 320 350603-3
  Djup 320 350603-2    

Bredd, 300

Bredd, 400

Bredd, 500

Bredd, 600

Bredd, 600

Väggskåp
höjd 870

överskåp kyl/sval, se sid 25.

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Väggskåp  Väggskåp 
Tre flyttbara hyllor. Glasade parluckor och  
  tre flyttbara hyllor. 
     
Djup 320 350801-3 Djup 320 350802-3

Väggskåp  Väggskåp 
Tre flyttbara hyllor. Glasade parluckor och  
  tre flyttbara hyllor. 
     
Djup 320 351001-3 Djup 320 351002-3

hörnskåp 
Tre flyttbara hyllor. 
 
Djup 600 350606-1
Djup 600 350606-2

Väggskåp, jalusi 
Två flyttbara hyllor. För 
montage på bänkskåp/ 
lådhurts eller vägg.

Djup 450 350608
Djup 600 350609

Bredd, 600

Bredd, 800

Bredd, 1000

Bredd, 600

hörnskåp

höjd, 1230

Väggskåp, jalusi 
Två flyttbara hyllor.

Djup 320 350607

Väggskåp
om ej annat anges är 

 skåpets höjd 870

600            600
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Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

inbyggnadsväggskåp    inbyggnadsväggskåp 
En fast hylla. Ventilerat. Topphängd lucka.   En fast hylla. Ventilerat. Topphängd lucka. 
     
Djup 320 INB-VS1    Djup 320 INB-VS2

inbyggnadshögskåp    inbyggnadshögskåp  
Två flyttbara hyllor. Ventilerat.    Två flyttbara hyllor. Ventilerat.  
     
Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger   Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger  
luckans höjdmått.    luckans höjdmått.  
        
 höjd, 2100 höjd, 2250    höjd, 2100 höjd, 2250
Djup 600 INB-HS01-1 INB-HS11-1   Djup 600 INB-HS02-1 INB-HS12-1
Djup 600 INB-HS01-2 INB-HS11-2   Djup 600 INB-HS02-2 INB-HS12-2

inbyggnadshögskåp    inbyggnadshögskåp  
Två flyttbara hyllor. Ventilerat.    En flyttbar hylla. En låda. Ventilerat.  
        
Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger   Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger  
luckans höjdmått.    luckans höjdmått.  
        
 höjd, 2100 höjd, 2250    höjd, 2100 höjd, 2250
Djup 600 INB-HS03-1 INB-HS13-1   Djup 600 INB-HS04-1 INB-HS14-1
Djup 600 INB-HS03-2 INB-HS13-2   Djup 600 INB-HS04-2 INB-HS14-2

inbyggnadshögskåp    inbyggnadshögskåp  
En flyttbar hylla. Två lådor. Ventilerat.   En flyttbar hylla. Tre lådor. Ventilerat.  
        
Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger   Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger  
luckans höjdmått.    luckans höjdmått.  
        
 höjd, 2100 höjd, 2250    höjd, 2100 höjd, 2250
Djup 600 INB-HS05-1 INB-HS15-1   Djup 600 INB-HS06-1 INB-HS16-1
Djup 600 INB-HS05-2 INB-HS15-2   Djup 600 INB-HS06-2 INB-HS16-2

Bredd, 600

Bredd, 600

Bredd,600

Bredd, 600

höjd, 720 höjd, 870

höjd, 2100 / 2250

höjd, 2100 / 2250

höjd, 2100 / 2250

höjd, 2100 / 2250

höjd, 2100 / 2250

höjd, 2100 / 2250

inBYggnadsskåp
alla mått är inkl sockel 150

 gäller ej väggskåpNedan visas förslag på utförande av inbyggnadsskåp. Skåpen tillverkas med inbyggnadsmått utifrån valda vitvaror.

Alla mått anges i mm Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

hyllskåp 
En fast och fem 
flyttbara hyllor.

Djup 450 600303-1
Djup 450 600303-2
Djup 600 600304-1
Djup 600 600304-2

hyllskåp  hyllskåp    hyllskåp 
En fast och fem Delad lucka. En fast    Delad lucka. Glasad uppe 
flyttbara hyllor. och fem flyttbara hyllor.   och slät nere. En fast och 
      fem flyttbara hyllor.

Djup 450 600403-1 Djup 450 600405-1   Djup 450 600407-1
Djup 450 600403-2 Djup 450 600405-2   Djup 450 600407-2
Djup 600 600404-1 Djup 600 600406-1   Djup 600 600408-1
Djup 600 600404-2 Djup 600 600406-2   Djup 600 600408-2 

hyll- och backskåp hyll- och backskåp   hyll- och backskåp 
En fast och tre flyttbara Delad lucka. En fast och   Delad lucka. Glasad uppe  
hyllor samt två trådkorgar. tre flyttbara hyllor samt   och slät nere. En fast   
  två trådkorgar.    och tre flyttbara hyllor   
      samt två trådkorgar. 
         
Djup 600 630401-1 Djup 600 630402-1   Djup 600 630405-1
Djup 600 630401-2 Djup 600 630402-2   Djup 600 630405-2

Backskåp  Backskåp 
En fast hylla och fem Delad lucka. En fast hylla 
trådkorgar.  och fem trådkorgar.
  
Djup 600 630403-1 Djup 600 630404-1
Djup 600 630403-2 Djup 600 630404-2

Bredd, 300

Bredd, 400

Bredd, 400

Bredd, 400

högskåp
höjd 2100, inkl sockel 150

Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka30 Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka 31



Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

hyllskåp  hyllskåp    hyllskåp 
En fast och fem Delad lucka. En fast    Delad lucka. Glasad uppe  
flyttbara hyllor. och fem flyttbara hyllor.   och slät nere. En fast och 
      fem flyttbara hyllor.

Djup 450 600503-1 Djup 450 600505-1   Djup 450 600507-1
Djup 450 600503-2 Djup 450 600505-2   Djup 450 600507-2
Djup 600 600504-1 Djup 600 600506-1   Djup 600 600508-1
Djup 600 600504-2 Djup 600 600506-2   Djup 600 600508-2

hyllskåp  hyllskåp    hyllskåp 
En fast och fem  Delad lucka. En fast och   Delad lucka. Glasad uppe 
flyttbara hyllor. fem flyttbara hyllor.   och slät nere. En fast och 
      fem flyttbara hyllor.

Djup 450 600603-1 Djup 450 600605-1   Djup 450 600607-1
Djup 450 600603-2 Djup 450 600605-2   Djup 450 600607-2
Djup 600 600604-1 Djup 600 600606-1   Djup 600 600608-1
Djup 600 600604-2 Djup 600 600606-2   Djup 600 600608-2

hyll- och backskåp hyll- och backskåp   hyll- och backskåp 
En fast och tre flyttbara Delad lucka. En fast och   Delad lucka. Glasad uppe  
hyllor samt två trådkorgar. tre flyttbara hyllor samt   och slät nere. En fast   
  två trådkorgar.    och tre flyttbara hyllor   
      samt två trådkorgar. 
         
Djup 600 630601-1 Djup 600 630602-1   Djup 600 630603-1
Djup 600 630601-2 Djup 600 630602-2   Djup 600 630603-2

Backskåp  Backskåp 
En fast hylla och fem  Delad lucka. En fast hylla  
trådkorgar.  och fem trådkorgar.

Djup 600 630605-1 Djup 600 630607-1
Djup 600 630605-2 Djup 600 630607-2

Bredd, 500

Bredd, 600

Bredd, 600

Bredd, 600

högskåp
höjd 2100, inkl sockel 150

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

hyllskåp  hyllskåp    hyllskåp 
En fast och fem  Delade parluckor. En fast    Delade parluckor. Glasade  
flyttbara hyllor. och fem flyttbara hyllor.   uppe och släta nere. En fast  
      och fem flyttbara hyllor.

Djup 450 600803-3 Djup 450 600805-3   Djup 450 600807-3
Djup 600 600804-3 Djup 600 600806-3   Djup 600 600808-3

hyllskåp  hyllskåp    hyllskåp 
En fast och fem  Delade parluckor. En fast   Delade parluckor. Glasade 
flyttbara hyllor. och fem flyttbara hyllor.   uppe och släta nere. En fast 
      och fem flyttbara hyllor.

Djup 450 601001-3 Djup 450 601003-3   Djup 320 601012-3
Djup 600 601002-3 Djup 600 601004-3   Djup 450 601005-3
      Djup 600 601006-3 

hyllskåp  hyllskåp    hyll- och backskåp 
Glasade parluckor. Delade glasade parluckor.      Delade parluckor.  
En fast och fem  En fast och fem    En fast och fyra  
flyttbara hyllor. flyttbara hyllor.    flyttbara hyllor samt 
      tio invändiga lådor. 
        
Djup 450 601007-3 Djup 450 601008-3   Djup 450 631002-3

hyllskåp    hyllskåp 
Delat med parluckor.    Delat med parluckor.  
Två fasta och sex   Två fasta och tolv  
flyttbara hyllor.   flyttbara hyllor. 

Djup 450 601013-3   Djup 450 601015-3 

Bredd, 800

Bredd, 1000

Bredd, 1000

Bredd, 1000

högskåp
höjd 2100, inkl sockel 150

Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka32 Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka 33



Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

städskåp    städskåp 
En flyttbar hylla och     En flyttbar hylla och   
städskåpsinredning.   städskåpsinredning.

Djup 600 800601-1   Djup 600 800801-3
Djup 600 800601-2      

madrasskåp 
Fem madrassfack och  
fem kuddfack. Hyllplan 
justerbara i höjdled.

Djup 600 800602-1
Djup 600 800602-2

patientgarderob   patientgarderob 
Två flyttbara hyllor,   Två flyttbara hyllor,  
en klädstång  och två   en klädstång, en trådkorg  
klädkrokar.    och två klädkrokar.

Djup 600 800301-1   Djup 600 800402-1
Djup 600 800301-2   Djup 600 800402-2

patientgarderob   patientgarderob 
Två flyttbara hyllor,    Två flyttbara hyllor,  
en utdragbar klädstång   en klädstång, en trådkorg  
och två klädkrokar.   och två klädkrokar.

Djup 320 800607-1   Djup 600 800604-1
Djup 320 800607-2   Djup 600 800604-2
Djup 450 800603-1      
Djup 450 800603-2      

Bredd, 600

Bredd, 600

Bredd, 300

Bredd, 600

Bredd, 400

Bredd, 800

högskåp
höjd 2100, inkl sockel 150

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

klädskåp    klädskåp 
En fast och en flyttbar hylla.   En fast och en flyttbar hylla. 
Skåp med djup 600 innehåller   Skåp med djup 600 innehåller
klädstång med klädkrokar   klädstång med klädkrokar
och skåp med djup 450   och skåp med djup 450
fyra klädkrokar. Skåpet kan   fyra klädkrokar. Skåpet kan
förses med Medicinskåp   förses med Medicinskåp
Flexibel eller Värdefackskåp   Flexibel eller Värdefackskåp
(se sid 45 eller 67).   (se sid 45 eller 67). 
       
Djup 450 800605-1   Djup 450 800802-3
Djup 450 800605-2   Djup 600 800803-3
Djup 600 800606-1      
Djup 600 800606-2      

elevskåp    elevskåp 
Tredelade individuellt   Fyrdelade låsbara parluckor. 
låsbara luckor. §  Abloy-lås, lika låsning.
Abloy-lås, lika låsning.

Djup 450 730001-3   Djup 450 730003-3
Djup 600 730002-3   Djup 600 730004-3

lärarfackskåp   lärarfackskåp 
Nio låsbara fack med en   Tolv låsbara fack med 
hylla i varje fack.   en hylla i varje fack. 
Abloy-lås, individuell låsning.   Abloy-lås, individuell 
Med brevinkast.   låsning. Med brevinkast.

Djup 450 730005-3   Djup 450 730006-3

Stom- och luckutförande på lärarfackskåpen är standard direktlaminat, bok. Underrede utgörs av stålrör. 

Värdefackskåp, personal 
Sex fack med klinka 
för hänglås.

Djup 450 730007-1
Djup 450 730007-2

Bredd, 600

Bredd, 1000

Bredd, 980

Bredd, 400

höjd, 1650 Bredd, 1300 höjd, 1650

Bredd, 800

högskåp
om ej annat anges är skåpets

 höjd 2100, inkl sockel 150

Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka34 Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka 35



Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

slöjdskåp, trä/metall   slöjdskåp, trä/metall 
Två flyttbara hyllor och    Verktygstavla för kroksats. 
tre snedställda hyllor.   Två snedställda hyllor. 
       
    Standard utan kroksats

Djup 450   700001-3   Djup 450   700002-3
    
    Kroksats 19900

slöjdskåp, trä/metall   slöjdskåp, syslöjd 
Verktygstavla för kroksats.   En fast och sju hyllor 
Två flyttbara hyllor och   på expansionsbeslag. 
fem invändiga lådor.       
       
Standard utan kroksats.       
       
Djup 450   700003-3   Djup 450 700004-3

Kroksats 19900

slöjdskåp, syslöjd   slöjdskåp, syslöjd 
Delade parluckor.   Två flyttbara hyllor, 
Tre flyttbara hyllor och    fjorton justerbara fack 
tjugofyra justerbara fack.   och tio invändiga lådor.

Djup 450   700005-3   Djup 450 700006-3

slöjdskåp, syslöjd   slöjdskåp, syslöjd 
Delade parluckor.   En fast hylla och 
Sju flyttbara hyllor.   fyra flyttbara hyllor.
Smålådor för sybehör.

Djup 450 700007-3   Djup 450 700008-3

Bredd, 1000

Bredd, 1000

Bredd, 1000

Bredd, 1000

slöJdskåp
höjd 2100, inkl sockel 150

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

genomräckningsskåp genomräckningsskåp   genomräckningsskåp 
Utan inredning. Två flyttbara hyllor.   En fast och fem flyttbara 
Lucka på vardera sida.  Lucka på vardera sida.    hyllor. Lucka på vardera 
      sida. 
         
Ange luckhängning. Ange luckhängning.   Ange luckhängning. 
         
Djup 200 870401-3 Djup 320 870601-3   Djup 600 870602-1
      Djup 600 870602-2
         
Stomdjup 160  Stomdjup 280    Stomdjup 560 
         
         
         
         
genomräckningsskåp för speciella ändamål såsom brandklassade eller strålskyddade. kontakta oss för vidare information.    
     

medicinskåp, spri typ d   medicinskåp, spri typ B1 
Tre medicinhyllor och  tre medicinfack.   Sju medicinhyllor, fem medicinfack 
Med medicinskåpslås ASSA 1596   och utdragsskiva. Med medicinskåpslås 
utan cylinder.    ASSA 1596 utan  cylinder. 
För montering på vägg.   För montering på bänkskåp/lådhurts  
    eller vägg. 
       
Djup 320 860601-1   Djup 450 860604-1
Djup 320 860601-2   Djup 450 860604-2

medicinskåp, spri typ B2   medicinskåp, spri typ a 
Delad lucka. Sju medicinhyllor,    Delade parluckor. 
fem medicinfack, utdragsskiva   Sex medicinhyllor,  
och två flyttbara hyllor.   sex medicinfack, 
Med två medicinskåpslås   utdragsskiva och två   
ASSA 1596 utan cylinder.   flyttbara hyllor i vardera  
    del. Med tre medicinskåpslås 
    ASSA 1596 utan cylinder.

Djup 450 860602-1   Djup 450 860603-3
Djup 450 860602-2      

Bredd, 400 höjd, 400 Bredd, 600 höjd, 720 Bredd, 600 höjd 1950

Bredd, 500

Bredd, 600

Bredd, 800

Bredd, 600  höjd, 720 Bredd, 600 höjd, 1230

Bredd, 600   Bredd, 1200

genomräCkningsskåp, mediCinskåp
 om ej annat anges är skåpets
 höjd 2100, inkl sockel 150

Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka36 Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka 37



Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

hyllskåp 
En fast och fem 
flyttbara hyllor.

Djup 600 610304-1
Djup 600 610304-2

hyllskåp  hyllskåp    hyllskåp 
En fast och fem Delad lucka. En fast    Delad lucka. Glasad uppe 
flyttbara hyllor. och fem flyttbara hyllor.   och slät nere. En fast och 
      fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610404-1 Djup 600 610406-1   Djup 600 610408-1
Djup 600 610404-2 Djup 600 610406-2   Djup 600 610408-2

hyll- och backskåp hyll- och backskåp   hyll- och backskåp 
En fast och tre flyttbara Delad lucka. En fast och   Delad lucka. Glasad uppe  
hyllor samt två trådkorgar. tre flyttbara hyllor samt   och slät nere. En fast   
  två trådkorgar.    och tre flyttbara hyllor   
      samt två trådkorgar.

Djup 600 640401-1 Djup 600 640402-1   Djup 600 640405-1
Djup 600 640401-2 Djup 600 640402-2   Djup 600 640405-2

Backskåp  Backskåp 
En fast hylla och fem Delad lucka. En fast hylla   
trådkorgar.  och fem trådkorgar.

Djup 600 640403-1 Djup 600 640404-1
Djup 600 640403-2 Djup 600 640404-2

Bredd, 300

Bredd, 400

Bredd, 400

Bredd, 400

högskåp
höjd 2250, inkl sockel 150

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

hyllskåp  hyllskåp    hyllskåp 
En fast och fem Delad lucka. En fast    Delad lucka. Glasad uppe 
flyttbara hyllor. och fem flyttbara hyllor.   och slät nere. En fast och 
      fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610504-1 Djup 600 610506-1   Djup 600 610508-1
Djup 600 610504-2 Djup 600 610506-2   Djup 600 610508-2

hyllskåp  hyllskåp    hyllskåp 
En fast och fem Delad lucka. En fast    Delad lucka. Glasad uppe 
flyttbara hyllor. och fem flyttbara hyllor.   och slät nere. En fast och 
      fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610604-1 Djup 600 610606-1   Djup 600 610608-1
Djup 600 610604-2 Djup 600 610606-2   Djup 600 610608-2

hyll- och backskåp hyll- och backskåp   hyll- och backskåp 
En fast och tre flyttbara Delad lucka. En fast och   Delad lucka. Glasad uppe  
hyllor samt två trådkorgar. tre flyttbara hyllor samt   och slät nere. En fast   
  två trådkorgar.    och tre flyttbara hyllor   
      samt två trådkorgar.

Djup 600 640601-1 Djup 600 640602-1   Djup 600 640603-1
Djup 600 640601-2 Djup 600 640602-2   Djup 600 640603-2

Backskåp  Backskåp 
En fast hylla och fem Delad lucka. En fast hylla   
trådkorgar.  och fem trådkorgar.

Djup 600 640605-1 Djup 600 640607-1
Djup 600 640605-2 Djup 600 640607-2

Bredd, 500

Bredd, 600

Bredd, 600

Bredd, 600

högskåp
höjd 2250, inkl sockel 150

Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka38 Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka 39



Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

hyllskåp  hyllskåp    hyllskåp 
En fast och fem  Delade parluckor. En fast    Delade parluckor. Glasade  
flyttbara hyllor. och fem flyttbara hyllor.   uppe och släta nere. En fast  
      och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610804-3 Djup 600 610806-3   Djup 600 610808-3

hyllskåp  hyllskåp    hyllskåp 
En fast och fem  Delade parluckor. En fast   Delade parluckor. Glasade 
flyttbara hyllor. och fem flyttbara hyllor.   uppe och släta nere. En fast 
      och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 611002-3 Djup 600 611004-3   Djup 600 611006-3

Bredd, 800

Bredd, 1000

högskåp
höjd 2250, inkl sockel 150

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

städskåp    städskåp 
En flyttbar hylla och     En flyttbar hylla och   
städskåpsinredning.   städskåpsinredning.

Djup 600 810601-1   Djup 600 810801-3
Djup 600 810601-2      

madrasskåp 
Fem madrassfack och  
fem kuddfack. Hyllplan 
justerbara i höjdled.

Djup 600 810602-1
Djup 600 810602-2

patientgarderob   patientgarderob 
Två flyttbara hyllor,   Två flyttbara hyllor,  
en klädstång och två   en klädstång, en trådkorg  
klädkrokar.    och två klädkrokar.

Djup 600 810301-1   Djup 600 810402-1
Djup 600 810301-2   Djup 600 810402-2

patientgarderob   patientgarderob 
Två flyttbara hyllor,    Två flyttbara hyllor,  
en utdragbar klädstång   en klädstång, en trådkorg  
och två klädkrokar.   och två klädkrokar.

Djup 320 810607-1   Djup 600 810604-1
Djup 320 810607-2   Djup 600 810604-2
Djup 450 810603-1      
Djup 450 810603-2      

Bredd, 600

Bredd, 600

Bredd, 600

Bredd, 300 Bredd, 400

Bredd, 800

högskåp
höjd 2250, inkl sockel 150

Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka40 Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka 41



Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

klädskåp    klädskåp 
En fast och en flyttbar hylla.   En fast och en flyttbar hylla. 
Skåp med djup 600 innehåller   Skåp med djup 600 innehåller
klädstång med klädkrokar   klädstång med klädkrokar
och skåp med djup 450   och skåp med djup 450
fyra klädkrokar. Skåpet kan   fyra klädkrokar. Skåpet kan
förses med Medicinskåp   förses med Medicinskåp
Flexibel eller Värdefackskåp   Flexibel eller Värdefackskåp
(se sid 45 eller 67).   (se sid 45 eller 67). 
       
Djup 450 810605-1   Djup 450 810802-3
Djup 450 810605-2   Djup 600 810803-3
Djup 600 810606-1      
Djup 600 810606-2      

Bredd, 800Bredd, 600

högskåp
höjd 2250, inkl sockel 150

modulskåp

Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka42 43



Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

högskåp    högskåp  
Med ABS-sidor till modul 400x600 mm.   Med ABS-sidor till modul 400x600 mm.

Djup 650 740401-1   Djup 450 740601-1 
Djup 650 740401-2   Djup 450 740601-2 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
finns även som genomräckningsskåp.   finns även som genomräckningsskåp.

Väggskåp    Väggskåp 
För montering på bänkskåp/lådhurts   För montering på bänkskåp/lådhurts 
eller vägg. Med ABS-sidor till modul   eller vägg. Med ABS-sidor till modul 
400x600 mm.    400x600 mm.

Djup 650 740409-1   Djup 450 740609-1
Djup 650 740409-2   Djup 450 740609-2

Jalusiskåp    Jalusiskåp 
För montering på bänkskåp/lådhurts   För montering på bänkskåp/lådhurts 
eller vägg. Med ABS-sidor till modul   eller vägg. Med ABS-sidor till modul 
400x600 mm.    400x600 mm.

Djup 650 740410   Djup 450 740610

Bänkskåp    Bänkskåp 
Med ABS-sidor till modul 400x600 mm.   Med ABS-sidor till modul 400x600 mm.

Djup 650 740405-1   Djup 450 740605-1
Djup 650 740405-2   Djup 450 740605-2

lådhurts    lådhurts 
Med fyra fullutdragsramar till modulinsats.   Med fyra fullutdragsramar till modulinsats.

Djup 650 740406-9   Djup 450 740606-9

Bredd, 455 höjd, 2100 inkl sockel 100 Bredd, 655 höjd, 2100 inkl sockel 100

Bredd, 455 höjd, 1230 Bredd, 655 höjd, 1230

Bredd, 455 höjd, 1230 Bredd, 655 höjd, 1230

Bredd, 455 höjd, 870 inkl sockel 100 Bredd, 655 höjd, 870 inkl sockel 100

Bredd, 455 höjd, 870 inkl sockel 100 Bredd, 655 höjd, 870 inkl sockel 100

modulskåp
 Bassortiment

Vi har här valt att visa ett urval av de mest frekventa modellerna av våra modulskåp.

Alla mått anges i mm

om du vill veta mer om modulskåpen  
– rekvirera vår specialbroschyr

Alla mått anges i mm

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

lådhurts    lådhurts 
Med fem fullutdragsramar till modulinsats.   Med fem fullutdragsramar till modulinsats.

Djup 650 740407-9   Djup 450 740607-9

Back och avdelare       
Passar både till 455 mm och 655 mm bred Modulskåp/hurts.       
       
       
       
       
       
     polycarbonat/
   Höjd aBs transparent
Back   400 600 50 71001 71004
Avdelare, längsgående (1st)  - 600 50 71002 71005
Avdelare, tvärsgående (1st) 400  - 50 71003 71006

Back och avdelare       
Passar både till 455 mm och 655 mm bred Modulskåp/hurts.       
       
       
       
       
       
     polycarbonat/
   Höjd aBs transparent
Back   400 600 100 71101 71104
Avdelare, längsgående (1st)  - 600 100 71102 71105
Avdelare, tvärsgående (1st) 400  - 100 71103 71106

Back och avdelare       
Passar både till 455 mm och 655 mm bred Modulskåp/hurts.       
       
       
       
       
       
     polycarbonat/
   Höjd aBs transparent
Back   400 600 200 71201 71204
Avdelare, längsgående (1st)  - 600 200 71202 71205
Avdelare, tvärsgående (1st) 400  - 200 71203 71206

etiketter och tillbehör    skåpshylla  
     Vit direktlaminat. Tjocklek, 12 mm. Kantlist runt om.  
  Mått     
Korthållare  40x60 75016  600x400 75021 
Korthållare  43x62 75017   
Plastficka för skåpsöversikt A4 75018   
Korthållarskena 600 75019   
Korthållarskena 400 75020

Bredd, 455 höjd, 870 inkl sockel 100 Bredd, 655 höjd, 870 inkl sockel 100

modulskåp
 Bassortiment
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Alla mått anges i mm

Carecovagnen har en optimal lösning. Ni får full översikt över det material som finns i vagnen med hjälp av plastbackar och 
mellanväggsindelning. En rymlig och lättöverskådlig vagn.

Vagnen är tillverkad av aluminium och kompaktlaminat, vilket gör att vagnen är lätt att hålla ren.

Vagnen är utrustad med körhandtag, lättrullade hjul med låsning på två av dem.

Vagnen levereras med plastbackar, höjd 50 mm och höjd 100 mm samt mellanväggar av plast.

Ur hygiensynpunkt är backarna helt släta invändigt.

stickvagn 

  BreddxDjupxHöjd  
Lillasyster  440x455x840  70001
Storasyster  445x475x1035 70002
    
    

tillbehör    
    
Aluminiumlister på topp och klaffskiva  70011
Dörr med låsning, högerhängd   70012
Handskhållare   
 - Stor för tre paket   70021
 - Liten för ett paket   70022
Papperskorg    70023
Spritbehållare med pump   70024
Tvålpump    70025
Verktygstavla, magnetbärande   70026

Lillasyster Storasyster

stiCkVagn

Alla mått anges i mm

medicinkylskåp     
Fristående alternativt inbyggnad. Låsbara.     
     
oam: Medicinkylskåp standard med analog termometer.     
VXt: Vaccinkylskåp. Elektronisk styrning och min-/maxvisning av temperaturen. Larm vid avvikelse.     
     
     
 BreddxDjupxHöjd  oam  VXt
45 liter 450x450x700  OAM-15  11015-1-O VXT-15 11015-1-V
45 liter 450x450x700  OAM-15 11015-2-O VXT-15 11015-2-V
70 liter 551x450x700  OAM-20 11020-1-O VXT-20 11020-1-V
70 liter 551x450x700  OAM-20 11020-2-O VXT-20 11020-2-V
100 liter 551x450x850  OAM-25 11025-1-O VXT-25 11025-1-V
100 liter 551x450x850  OAM-25 11025-2-O VXT-25 11025-2-V
140 liter 595x450x1150 OAM-30 11030-1-O VXT-30 11030-1-V
140 liter 595x450x1150 OAM-30 11030-2-O VXT-30 11030-2-V
180 liter 595x450x1330 OAM-35 11035-1-O VXT-35 11035-1-V
180 liter 595x450x1330 OAM-35 11035-2-O VXT-35 11035-2-V
320 liter 595x450x2100 OAM-45 11045-1-O VXT-45 11045-1-V
320 liter 595x450x2100 OAM-45 11045-2-O VXT-45 11045-2-V   
     

oam-45

oam-35

oam-30

oam-25 oam-20 oam-15

kylskåp silence     
Lämplig för mindre mottagningar/skolsköterska. Fristående alternativt inbyggnad.     
Två flyttbara fack. Digital termometer för placering på kylskåpets ovansida.     
Färg, vit. Finns även att tillgå i grå eller orange. Låsbart. Dörr omhängningsbar.     
     
  BreddxDjupxHöjd   
DS 300 H 28 liter 422x393x580 11028 
DS 600 H 53 liter 486x494x592 11053 
     
tillbehör     
Förvaringslåda     
 - DS 300 H   11004   
 - DS 600 H   11005   
Hjul   11006   
Ergonomiskt handtag  11007

medicinskåp i plåt     
Stöldskyddande medicinskåp i 3 mm stålplåt. Lämpligt som akut-/jourskåp och till narkotiska preparat. 
Inklusive ABLOY EL582 ellås med oval cylinder och trycke. Högerhängd.

  BreddxDjupxHöjd   
Medicinskåp, 1040 410x260x620 11010-2

medicinskåp flexibel     
För individuell och patientnära förvaring av läkemedel. Modellen med en dörr      
har plats för pärm framför hyllorna. Möjlighet finns till likalåsning eller     
huvudnyckelsystem.     
     
  BreddxDjupxHöjd   
MH2003 En dörr 350x215x375 11012 
MH2004 Två dörrar 350x170x350 11013

medicinkylskåp

medicinkylskåp

medicinskåp

mediCinskåp oCh mediCinkYlskåp

medicinskåp
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säker kompetens – fleXiBel funktion
Genom modulsystem kan våra inredningar kombine-
ras  
och inredas på det sätt som passar användarens 
behov  
bäst. Inredningen kan monteras vägghängd, på 
sockel  
eller fristående och lämna gott om arbetsutrymme 
på  
båda sidor. I sortimentet ingår ett mycket brett urval 
av  
metallkomponenter förutom skåp, hurtsar, hyllsys-

Kontakta oss så hjälper vi dig med råd  
och förslag på funktionella modulsystem. 

Tillsammans finner vi den bästa lösning-

48 49



Alla mått anges i mm

stativgavel    stativgavel 
Fast höjd med tvärstag. Inklusive justerbar    Höj- och sänkbart med tvärstag. Inklusive  
ställfot.    justerbar ställfot. 
       
Djup 570 43058-1   Djup 570 43050-1
Djup 670 43068-1   Djup 670 43060-1
Djup 770 43078-1     Djup 770 43070-1

stödben    stödben 
Fast höjd med tvärstag. För montering   Fast höjd utan tvärstag. För montering 
i C-skena (sid 55) alternativt direkt i vägg.   i C-skena (sid 55) alternativt direkt i vägg. 
Inklusive justerbar ställfot.   Inklusive justerbar ställfot. 
       
Djup 570  45060-1   Djup 430 45045-1
Djup 670 45070-1   Djup 570  45061-1
Djup 770 45080-1      

stödben    stödben 
Höj- och sänkbart med tvärstag.    Höj- och sänkbart utan tvärstag. 
För montering i C-skena (sid 55) alternativt   För montering i C-skena (sid 55) alternativt 
direkt i vägg. Inklusive justerbar ställfot.   direkt i vägg. Inklusive justerbar ställfot. 
       
Djup 570  45260-1   Djup 430 45145-1
Djup 670 45270-1   Djup 570  45160-1
Djup 770 45280-1      

Bordskonsol    konsol, vändbar 
Med hål för metallsarg. Kan    För montage av bänkskiva.  
användas både med eller utan    Monteras direkt på vägg. 
metallsarg. För montering i C-skena       
(sid 55) alternativt direkt i vägg.       
       
Längd    Längd 
430 47350-1   350x350  43135-1
570 47351-1   430x430  43145-1
670 47352-1   550x550  43155-1

stativ för mittsektion   installationsbock 
Avsedd för tungbord.   Avsedd för att ge installationsutrymme. 
    För montering i C-skena (sid 55) alternativt 
    direkt i vägg. 
       
BreddxHöjd    BreddxHöjd 
300x870  45300-1   180x870 45301-1

höjd, 870

höjd, 870

höjd, 695-995

höjd, 695-995

höjd, 870

metallstatiV
standardkulör är vit (art nr -1) 

 övriga kulörer, se sid 11
Alla mått anges i mm

metallsarg           
För stödben, stativgavlar och bordskonsol.
Med fläns för upphängning av hänghurts.           

           
           
Längd   Längd  Längd  Längd  Längd  Längd 
520 40052-1 870 40087-1 1220 40122-1 1570 40157-1 1920 40192-1 2270 40227-1
570 40057-1 920 40092-1 1270 40127-1 1620 40162-1 1970 40197-1 2320 40232-1
620 40062-1 970 40097-1 1320 40132-1 1670 40167-1 2020 40202-1  
670 40067-1 1020 40102-1 1370 40137-1 1720 40172-1 2070 40207-1  
720 40072-1 1070 40107-1 1420 40142-1 1770 40177-1 2120 40212-1  
770 40077-1 1120 40112-1 1470 40147-1 1820 40182-1 2170 40217-1  
820 40082-1 1170 40117-1 1520 40152-1 1870 40187-1 2220 40222-1

metallsarg
För stödben, stativgavlar och bordskonsol. Utan fläns.

Längd   Längd  Längd  Längd  Längd  Längd 
520 41052-1 870 41087-1 1220 41122-1 1570 41157-1 1920 41192-1 2270 41227-1
570 41057-1 920 41092-1 1270 41127-1 1620 41162-1 1970 41197-1 2320 41232-1
620 41062-1 970 41097-1 1320 41132-1 1670 41167-1 2020 41202-1  
670 41067-1 1020 41102-1 1370 41137-1 1720 41172-1 2070 41207-1  
720 41072-1 1070 41107-1 1420 41142-1 1770 41177-1 2120 41212-1  
770 41077-1 1120 41112-1 1470 41147-1 1820 41182-1 2170 41217-1  
820 41082-1 1170 41117-1 1520 41152-1 1870 41187-1 2220 41222-1

stativ för överhylla     sarg för överhylla 
För fristående överhylla.     Sargkoppling till Stativ för överhylla.

       Längd     
BreddxHöjd       820 42082-1    
275x870   45305-1 Startdel    870 42087-1    
275x870   45310-1 Påbyggnadsdel   1120 42112-1    
       1170 42117-1    
       1420 42142-1

t-konsol för överhylla   Vinkelfäste     
För montage på bänkskiva.     Vinkelfäste avsedd för upplag.
 
BreddxHöjd       Längd     
250x400  47301-1     500 43500-1

ställfot       golvfäste     
Ställfot med platta.       Förankring av stödben,      
Justerbar, 140-195 mm.     stativgavlar m.m.     
           
Höjd           
150  10410-1      45503-1

metallstatiV
standardkulör är vit (art nr -1) 

 övriga kulörer, se sid 11
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Alla mått anges i mm

Classic    
28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. överlaminerad klarlackerad massiv träkantslist runt om.    
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un. För val av laminat, se sid 9.    

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.    
    
ÖB - Överlaminerad massiv kantlist i bok. ÖÖ - Överlaminerad massiv kantlist i björk.
ÖE - Överlaminerad massiv kantlist i ek.    
Motsvarar en beteckning inte ert specifika utförande går det bra att ange artikelnumrets första 5 siffror och  
sedan utförande i text.    
    
Djup  tillvalsmöjligheter bänkskivor (se sid 7 och 9)
200 20200-ÖB Hålkälslist i bakkant
300 20300-ÖB Hög bakkantslist
453 20453-ÖB   
603 20603-ÖB   
703 20703-ÖB   
803 20803-ÖB

massive    
30 mm oljad massiv stavlimmad trä. Rak kant.     
Ange längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.    
    
Ange standard träslag bok, björk eller ek tillsammans med artikelnummer.    
    
Djup    
453 20453-MA   
603 20603-MA   
703 20703-MA   
803 20803-MA

Basic - rak kant    
28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. Kanter belagda med ABS-kantlist eller fanerlist.     
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. För val av laminat, se sid 9.    

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.    
    
Djup  tillvalsmöjligheter bänkskivor (se sid 7 och 9)
200 20200-RA Hålkälslist i bakkant
300 20300-RA Hög bakkantslist
453 20453-RA   
603 20603-RA   
703 20703-RA   
803 20803-RA

form    
28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat och postformad i framkant. Övriga kanter belagda med ABS-kantlist.     
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. För val av laminat, se sid 9.    

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.    
    
Djup  tillvalsmöjligheter bänkskivor (se sid 7 och 9)
453 20453-PF Hålkälslist i bakkant
603 20603-PF Hög bakkantslist
703 20703-PF Uppvikt bakkant
803 20803-PF Nervikt framkant

BänkskiVor

Alla mått anges i mm

Vid val av utförande på bänkskiva var god ange något av nedanstående beteckningar efter artikelnummer, t ex XXXXX-XX-ÖB.    
För val av laminat, se sid 9.           
     
ÖB - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i bok  PF - Högtryckslaminat med postformad framkant
ÖÖ - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i björk  RA - Högtryckslaminat med rak kant (Ange kantlist)
ÖE - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i ek  MA - Massiv stavlimmad (Ange bok, björk eller ek)

Fristående. Stativgavlar med tvärstag. Väggfast. Stödben med tvärstag.  Väggfast. Stödben utan tvärstag.

fristående arbetsbord
Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, två stativgavlar med tvärstag
och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

fristående arbetsbord
Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, två stativgavlar med tvärstag
och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

Längd Djup, 603 Djup, 703 Djup, 803  Längd Djup, 603 Djup, 703  Djup, 803 
800 49008-69-ÖB 49008-79-ÖB 49008-89-ÖB 800 49008-60-ÖB 49008-70-ÖB 49008-80-ÖB
1000 49010-69-ÖB 49010-79-ÖB 49010-89-ÖB 1000 49010-60-ÖB 49010-70-ÖB 49010-80-ÖB
1200 49012-69-ÖB 49012-79-ÖB 49012-89-ÖB 1200 49012-60-ÖB 49012-70-ÖB 49012-80-ÖB
1400 49014-69-ÖB 49014-79-ÖB 49014-89-ÖB 1400 49014-60-ÖB 49014-70-ÖB 49014-80-ÖB
1600 49016-69-ÖB 49016-79-ÖB 49016-89-ÖB 1600 49016-60-ÖB 49016-70-ÖB 49016-80-ÖB
1800 49018-69-ÖB 49018-79-ÖB 49018-89-ÖB 1800 49018-60-ÖB 49018-70-ÖB 49018-80-ÖB
2000 49020-69-ÖB 49020-79-ÖB 49020-89-ÖB 2000 49020-60-ÖB 49020-70-ÖB 49020-80-ÖB
2400 49024-69-ÖB 49024-79-ÖB 49024-89-ÖB 2400 49024-60-ÖB 49024-70-ÖB 49024-80-ÖB

höjd, 900 Justerbar höjd, 695-995

Väggfast arbetsbord
Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena (sid 55), två stödben 
med tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

Väggfast arbetsbord
Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena (sid 55), två stödben 
utan tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

Längd Djup, 603 Djup, 703 Djup, 803 Längd Djup, 453  Djup, 603    
800 49108-69-ÖB 49108-79-ÖB 49108-89-ÖB 800 49208-49-ÖB 49208-69-ÖB   
1000 49110-69-ÖB 49110-79-ÖB 49110-89-ÖB 1000 49210-49-ÖB 49210-69-ÖB   
1200 49112-69-ÖB 49112-79-ÖB 49112-89-ÖB 1200 49212-49-ÖB 49212-69-ÖB   
1400 49114-69-ÖB 49114-79-ÖB 49114-89-ÖB 1400 49214-49-ÖB 49214-69-ÖB   
1600 49116-69-ÖB 49116-79-ÖB 49116-89-ÖB 1600 49216-49-ÖB 49216-69-ÖB   
1800 49118-69-ÖB 49118-79-ÖB 49118-89-ÖB 1800 49218-49-ÖB 49218-69-ÖB   
2000 49120-69-ÖB 49120-79-ÖB 49120-89-ÖB 2000 49220-49-ÖB 49220-69-ÖB   
2400 49124-69-ÖB 49124-79-ÖB 49124-89-ÖB 2400 49224-49-ÖB 49224-69-ÖB

höjd, 900 höjd, 900

Längd Djup, 603  Djup, 703 Djup, 803 Längd Djup, 453 Djup, 603
800 49108-60-ÖB 49108-70-ÖB 49108-80-ÖB 800 49208-40-ÖB 49208-60-ÖB   
1000 49110-60-ÖB 49110-70-ÖB 49110-80-ÖB 1000 49210-40-ÖB 49210-60-ÖB   
1200 49112-60-ÖB 49112-70-ÖB 49112-80-ÖB 1200 49212-40-ÖB 49212-60-ÖB   
1400 49114-60-ÖB 49114-70-ÖB 49114-80-ÖB 1400 49214-40-ÖB 49214-60-ÖB   
1600 49116-60-ÖB 49116-70-ÖB 49116-80-ÖB 1600 49216-40-ÖB 49216-60-ÖB   
1800 49118-60-ÖB 49118-70-ÖB 49118-80-ÖB 1800 49218-40-ÖB 49218-60-ÖB   
2000 49120-60-ÖB 49120-70-ÖB 49120-80-ÖB 2000 49220-40-ÖB 49220-60-ÖB
2400 49124-60-ÖB 49124-70-ÖB 49124-80-ÖB 2400 49224-40-ÖB 49224-60-ÖB

Väggfast arbetsbord
Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena (sid 55), två stödben
med tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

Väggfast arbetsbord
Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena (sid 55), två stödben
utan tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

Justerbar höjd, 695-995 Justerbar höjd, 695-995

arBetsBord
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diskbänk, rostfri    
Rostfri stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (500x400x200).     
Total tjocklek, 32 mm. Metallstativ med vit epoxi som standard.     
Se sid 11 för alternativa kulörer avseende metallstativ.    
    
LängdxBredd   Hons placering
600x600  53001-R-C Centrisk
1200x600  53002-R-V Vänster
1200x600  53002-R-H Höger
1500x600  53003-R-V Vänster
1500x600  53003-R-H Höger
1500x600  53003-R-C Centrisk
1800x600  53004-R-V Vänster
1800x600  53004-R-H Höger
1800x600  53004-R-C Centrisk

diskbänk, syrafast    
Rostfri syrafast stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (500x400x200).     
Total tjocklek 32 mm. Metallstativ med vit epoxi som standard.     
Se sid 11 för alternativa kulörer avseende metallstativ.    
    
LängdxBredd   Hons placering
600x600  53001-RS-C Centrisk
1200x600  53002-RS-V Vänster
1200x600  53002-RS-H Höger
1500x600  53003-RS-V Vänster
1500x600  53003-RS-H Höger
1500x600  53003-RS-C Centrisk
1800x600  53004-RS-V Vänster
1800x600  53004-RS-H Höger
1800x600  53004-RS-C Centrisk

syrafast diskbänksbeslag
Rostfri syrafast stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (500x400x200).
Ange -V, -H eller -C för placering av disklåda till Vänster, Höger eller Centriskt.         

      
längd Bredd  Bredd  längd Bredd  Bredd 
600 600 53020-RS- 800 53031-RS- 1600 600 53026-RS- 800 53037-RS-
800 600 53021-RS- 800 53032-RS- 1800 600 53027-RS- 800 53038-RS-
1000 600 53022-RS- 800 53033-RS- 2000 600 53028-RS- 800 53039-RS-
1200 600 53023-RS- 800 53034-RS- 2200 600 53029-RS- 800 53040-RS-
1400 600 53024-RS- 800 53035-RS- 2400 600 53030-RS- 800 53041-RS-
1500 600 53025-RS- 800 53036-RS-

skoldiskbänksbeslag   
Stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (400x350x160).    
Total tjocklek, 32 mm. Vändbar.   
   
LängdxBredd  Rostfri Syrafast
1000x450  53050-R 53050-RS

höjd, 900

höjd, 900

diskBänk, disklåda

Nedan visas ett urval av längder och bredder avseende diskbänkar, diskbänkbeslag och disklådor för skola, vård och lab. Kontakta oss för information om andra mått.
När det gäller traditionella diskbänkbeslag till kök och pentry arbetar vi med alla de större tillverkarna.

Alla mått anges i mm Alla mått anges i mm

disklåda, rostfri   disklåda, syrafast   
Rostfri stålplåt. Vattenlås samt hakbeslag för infällnad ingår.  Rostfri syrafast stålplåt. Vattenlås samt hakbeslag för infällnad ingår.

 BreddxDjup Låddjup   BreddxDjup Låddjup 
Infällnad 500x400 200 53070-R Infällnad 500x400 200 53070-RS
Infällnad 340x400 160 53071-R Infällnad 400x340 145 53071-RS
         
Underlimning 500x400 200 53072-R Underlimning 500x400 200 53072-RS
Underlimning 340x400 160 53073-R Underlimning 400x340 145 53073-RS

disklåda, polypropen    
Med plan kant. Lämplig för både infällnad och underlimning.    
    
  BreddxDjup Låddjup 
Beigegrå, RAL 7032 400x400 250 53080
Beigegrå, RAL 7032 500x400 250 53081

Ljusgrå, RAL 7035 400x400 250 53082
Ljusgrå, RAL 7035 500x400 250 53083

Vattenlås, polypropen    
S/P-modell.     
    
    
1,5” x 50 mm  53090   

gipsavskiljare    
För separering av gipsrester. Installation under disklåda.    
    
    
  Ø Höjd 
Rostfri syrafast 300 390 53091
Polypropen  300 350 53092
Polypropen  400 400 53093

tillbehör

diskBänk, disklåda

500x400

400x340340x400

500x400
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Väggskena    Väggskena, förstärkt   
För normal belastning. Profilmått 22x15 mm.   För tyngre belastning. Profilmått 22x22 mm.   
         
Längd   Längd    Längd  Längd
195 26102-1 1009 26110-1   586 26306-1 1400 26314-1
293 26103-1 1204 26112-1   683 26307-1 1595 26316-1
390 26104-1 1400 26114-1   783 26308-1 1790 26318-1
488 26105-1 1595 26116-1   911 26309-1 1986 26320-1
586 26106-1 1790 26118-1   1009 26310-1 2181 26322-1
683 26107-1 1986 26120-1   1204 26312-1 2376 26324-1
781 26108-1 2181 26122-1      
911 26109-1 2376 26124-1      

Bärlist    hängskena
       Angivna längder exklusive krok. 
       
Längd       Längd 
1220  27112-1    1010 27010-1
1670  27116-1    1237 27012-1
1900  27119-1    1501 27015-1
2800  27128-1    1951 27020-1
Udda längd ≤2400 27100-1    2212 27022-1

konsol, rak    konsol, förstärkt 
För normal belastning.     För tyngre belastning. 
       
Längd       Längd 
120 27512-1     270 27627-1
170 27517-1     370 27637-1
210 27521-1     470 27647-1
270 27527-1     570 27657-1
370 27537-1      
470 27547-1      

konsol, skarv   konsol, förstärkt och skarv 
Rak konsol med skarvbeslag. För normal belastning.    Förstärkt konsol med skarvbeslag. För tyngre belastning. 
       
Längd       Längd 
210 27521-1S     270 27627-1S
270 27527-1S     370 27637-1S
370 27537-1S     470 27647-1S
470 27547-1S     570 27657-1S

konsol, lutande   konsol, lutande och skarv 
23˚ lutande konsol.      23˚ lutande skarvkonsol. 
       
Längd       Längd 
210 27721-1     210 27721-1S
270 27727-1     270 27727-1S
370 27737-1     370 27737-1S
470 27747-1     470 27747-1S

skarvbeslag för konsol 
Inkl. skruv. 
 
 29900

permanent väggsystem

flexibel hängsystem

konsol

tillbehör

hYllsYstem
standardkulör är vit (art nr -1)

 övriga kulörer, se sid 11Plåthyllor, Trådhyllor och Trådkorgar som är markerade med * under Rostfritt hyllsystem sid 56, går även att få i lackerat utförande.
Alla mått anges i mm

enkelpressad rak konsol    enkelpressad lutande konsol 
Levereras i par.      23˚ lutande konsol. Levereras i par. 
       
Längd       Längd 
170 28517-1     170 28717-1
210 28521-1     210 28721-1
270 28527-1     270 28727-1
370 28537-1     370 28737-1

hyllgavel    rundad hyllgavel
Höjd 135 mm. Levereras i par.   Höjd 135 mm. Levereras i par.
       
Längd       Längd 
250 27825-1     250 27825-1-R
300 27830-1     300 27830-1-R
400 27840-1     400 27840-1-R
       
Höjd 195 mm. Levereras i par.    Höjd 195 mm. Levereras i par. 
       
Längd       Längd 
250 27925-1     250 27925-1-R
300 27930-1     300 27930-1-R
400 27940-1     400 27940-1-R

l-stativ       t-stativ  
För placering utmed vägg. Ställskruv i foten.   För placering mitt i rummet. Ställskruv i foten.  
Stativ med fot levereras i samma djup som hyllplanen    Stativ med fot levereras i samma djup som hyllplanen   
om inte annat önskas.     om inte annat önskas.  
        
Höjd Lackerat Rostfritt    Höjd Lackerat Rostfritt
1390 27214-1 27214-RF    1390 27314-1 27314-RF
1585 27216-1 27216-RF    1585 27316-1 27316-RF
1781 27218-1 27218-RF    1781 27318-1 27318-RF
1976 27220-1 27220-RF     1976 27320-1 27320-RF
2171 27222-1 -    2171 27322-1 -
2399 27224-1 -    2399 27324-1 -

mellanstag 
Monteras mellan L- och T-stativ. Längd anpassas efter 
hyllsektion. I annat fall ange önskad längd. Max cc 1200. 
Levereras komplett med skruv. 
 
Lackerat Rostfritt
27200-1 27200-RF

C-skena     C-konsol 
C-profil 27x12 mm.    Steglöst justerbar och försedd med skruvhål 
     för montering av trähyllplan. 
     
Längd     Längd 
400 26104-1C   170 27517-1C
600 26106-1C   210 27521-1C
800 26108-1C   270 27527-1C
1000 26110-1C   370 27537-1C
1500 26115-1C   470 27547-1C
1800 26118-1C   570 27557-1C
2000 26120-1C    

konsol

hyllgavlar

fristående hyllsystem

steglöst sken- och konsolsystem

hYllsYstem
standardkulör är vit (art nr -1)

 övriga kulörer, se sid 11Plåthyllor, Trådhyllor och Trådkorgar som är markerade med * under Rostfritt hyllsystem sid 56, går även att få i lackerat utförande.
Alla mått anges i mm
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Alla mått anges i mm

Väggskena, rostfri     hängskena, rostfri  
För normal belastning. Profilmått 28x15 mm.   Angivna längder exklusive krok.  
        
Längd   Längd    Längd  
390 26104-RF 1400 26114-RF   1010 27010-RF 
586 26106-RF 1595 26116-RF   1237 27012-RF 
781 26108-RF 1790 26118-RF   1501 27015-RF 
1009 26110-RF 1986 26120-RF   1951 27020-RF 
1204 26112-RF     2212 27022-RF

C-skena, rostfri   C-konsol, rostfri     
C-profil 27x12 mm.   Steglöst justerbar och försedd med tejpbeslag för enkel montering av hyllplan.

Längd    Längd     
400 26104-RFC  170 27517-RFC    
600 26106-RFC  210 27521-RFC    
800 26108-RFC  270 27527-RFC    
1000 26110-RFC  370 27537-RFC    
1500 26115-RFC  470 27547-RFC    
1800 26118-RFC  570 27557-RFC    
2000 26120-RFC

trådhylla, rostfri     trådkorg, rostfri  
Levereras komplett med konsol.    Levereras komplett med upphängningsbeslag.  
        
Bredd Djup, 300 Djup, 400    Bredd Djup, 300 Djup, 400
600 23536-RF* -    600 23636-RF* -
800 23538-RF 23548-RF    800 23638-RF 23648-RF
900 23539-RF* 23549-RF*    900 23639-RF* 23649-RF*

plåthylla, rostfri      rostfri plåthylla med rundade gavlar  
Slät undersida. För montering med tejpbeslag eller konsol med fjäderlist. Levereras komplett med rundade gavlar.  
        
Bredd Djup, 250 Djup, 300    Bredd Djup, 250 Djup, 300
800 23328-RF* 23338-RF*    800 23428-RF* 23438-RF*
900 23329-RF* 23339-RF*    900 23429-RF* 23439-RF*
1000 23320-RF* 23330-RF*      
        
Bredd Djup, 400 Djup, 500    Bredd Djup, 400 
800 23348-RF* 23358-RF*    800 23448-RF* 
900 23349-RF* 23359-RF*    900 23449-RF* 
1000 23340-RF* 23350-RF*

konsol, rostfri      tillbehör, tejpbeslag för rostfria konsoler  
Montering med tejpbeslag eller skruv om den skall vara till trähylla.    Dubbelhäftande tejp för enkel montering av plåt- eller trähylla.  
Standard utan skruvhål. Ange skruvhål vid behov.   Ej nödvändigt till Rostfri konsol för plåthylla med fjäderlist.  
        
Längd Belastning     Längd  
120 Normal 27512-RF    120 23112-RF 
170 Normal 27517-RF    170 23117-RF 
210 Normal 27521-RF    210 23121-RF 
270 Normal 27527-RF    270 23127-RF 
370 Normal 27537-RF    370 23137-RF 
470 Normal 27547-RF    470 23147-RF 
470 Tyngre 27647-RF    570 23157-RF 
570 Tyngre 27657-RF

Bärlist, rostfri      rostfri konsol för plåthylla med fjäderlist  
       För normal belastning.  
        
Längd       Längd  
1220 27112-RF     250 27525-RF-FJ 
1670 27116-RF     300 27530-RF-FJ 
1900 27119-RF     400 27540-RF-FJ 
2800 27128-RF     500 27550-RF-FJ

permanent väggsystem

flexibelt hängsystem, forts.

flexibelt hängsystem, forts.

konsol

steglöst sken- och konsolsystem

rostfritt hYllsYstem
* går även att få i lackerat utförande

Alla mått anges i mm

Classic      
18 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. överlaminerad klarlackerad massiv träkantslist runt om.      
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un. För val av laminat, se sid 7.      

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.      
      
ÖB - Överlaminerad massiv kantlist i bok. ÖÖ - Överlaminerad massiv kantlist i björk. ÖE - Överlaminerad massiv kantlist i ek.
Motsvarar en beteckning inte ert specifika utförande går det bra att ange artikelnumrets första 5 siffror och sedan utförande i text.     
 
      
Djup 280 25280-ÖB  Djup 500 25500-ÖB  tillvalsmöjlighet hyllplan (se sid 7)
Djup 410 25410-ÖB  Djup 580 25580-ÖB  Hög bakkantslist

massive      
19 mm oljad massiv stavlimmad trä. Rak kant.
Ange längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm. 

Ange standard träslag bok, björk eller ek tillsammans med artikelnummer.      
      
Djup 280 25280-MA  Djup 500 25500-MA  
Djup 410 25410-MA  Djup 580 25580-MA

Wood      
19 mm klarlackerad faner. Kanter belagd med kantlist av faner.       
Ange längd vid beställning. Maxlängd 2 750 mm.

Ange standard träslag bok, björk eller ek tillsammans med artikelnummer.      
      
Djup 280 25280-FA  Djup 500 25500-FA  tillvalsmöjlighet hyllplan (se sid 7)
Djup 410 25410-FA  Djup 580 25580-FA  Hög bakkantslist

Basic - rak kant      
18 mm spånskiva belagd med direktlaminat. Kanter belagda med ABS-kantlist eller fanerlist.       
Standard är direktlaminat, vit (NCS 0502-Y) och vit ABS-kantlist. För val av laminat, se sid 7.      

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 2 750 mm.      
      
Djup 280 25280-ME  Djup 500 25500-ME  tillvalsmöjlighet hyllplan (se sid 7)
Djup 410 25410-ME  Djup 580 25580-ME  Hög bakkantslist

Basic - rak kant      
18 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. Kanter belagda med ABS-kantlist eller fanerlist.       
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. För val av laminat, se sid 7.      

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.      
      
Djup 280 25280-RA  Djup 500 25500-RA  tillvalsmöjlighet hyllplan (se sid 7)
Djup 410 25410-RA  Djup 580 25580-RA  Hög bakkantslist

form      
18 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat och postformad i framkant. Övriga kanter belagda med ABS-kantlist.
Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. För val av laminat, se sid 7.      

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.      
      
Djup 280 25280-PF  Djup 500 25500-PF  tillvalsmöjlighet hyllplan (se sid 7)
Djup 410 25410-PF  Djup 580 25580-PF  Hög bakkantslist

hYllplan

27647-rf komplett konsol med tejpbeslag
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Alla mått anges i mm

gasolskåp       
Avsett att placeras mot yttervägg. Ventilation genom yttervägg utan mekanisk ventilation. Kan skåpet ej placeras mot     
yttervägg krävs mekanisk ventilation och då skall skåp EI 30 KEM användas (Kontakta oss för mer information).      
Som standard levereras skåpen med högerhängd dörr och ventilation genom rygg.       
       
 BreddxDjupxHöjd   tillbehör
EI30 GAS4 925x600x853  11104-2 EI30 L Lås  11105
EI30 GAS1 925x770x853  11101-2 EI30 H12 Hylla skåp Dj=770 11106
EI30 GAS2 925x770x1123  11102-2 EI30 H3 Hylla skåp Dj=600 11107
EI30 GAS3 925x600x2003  11103-2 EI30 UH12 Utdragbar hylla Dj=770 11108
    EI30 UH3 Utdragbar hylla Dj=600 11109
    EI30 Vagn Vagn med ramp Dj=770 11110

Brandisolerade kemikalieskåp
Brandisolerat kemikalieskåp för anslutning till frånluftsventilation.

  BreddxDjupxHöjd      
G200 Enkeldörr 600x600x2095 Fem hyllor 11125-1 
G200 Enkeldörr 600x600x2095  Fem hyllor 11125-2 
G2004B Pardörr 1000x450x2095  Fem hyllor 11126-3 
G2006B Pardörr 1000x600x2095  Fem hyllor 11127-3 
G1204E Pardörr 1000x450x1295  Tre hyllor 11128-3 
G803G Pardörr 1000x300x895  En hylla 11129-3 
G804G Pardörr 1000x450x895  En hylla 11130-3 
G806G Pardörr 1000x600x895  En hylla 11131-3

Brandsäkra kemikalieskåp f60       
Ventilerade. Brandsäkert, 60 minuter. Dörrar uppställningsbara men stängs automatiskt vid en 
temeraturstegring på mer än 50° i rummet. Uppsamlingstråg i botten.       
       
  BreddxDjupxHöjd     
F60-KEM1 Enkeldörr 630x615x670  En flyttbar hylla 11120-2
F60-KEM2 Pardörr 1140x615x670  En flyttbar hylla 11121-3
F60-KEM3 Pardörr 1140x615x1050 Två flyttbar hyllor 11122-3
F60-KEM4 Enkeldörr 630x615x1850  Tre flyttbar hyllor 11123-2
F60-KEM5 Pardörr 1140x615x1850 Tre flyttbar hyllor 11124-3

förvaringsskåp       
Pulverlackerad stålplåt. Spanjoletthandtag inkl. cylinder. Förvaringsskåpen finns i vitt eller blått. 
Ange följande bokstäver Vitt (-V) eller Blått (-B) med artikelnumret.      
       
  BreddxDjupxHöjd  
84A Pardörr 1000x400x1975  Fyra hyllor 11140-3-
84A Glas Pardörr, glas 1000x400x1975  Fyra hyllor 11141-3-
84B Pardörr 1000x400x1295  Två hyllor 11142-2-
84C Enkeldörr 530x400x1975  Fyra hyllor 11143-2-
84C Glas Enkeldörr, glas 530x400x1975  Fyra hyllor 11144-2-
 

Brandisolerade förvaringsskåp       
Brandisolerat (ISO 1182:1990). Flamsäker pulverlackering. Kraftigt spanjoletthandtag och ASSA cylinderlås. 

  BreddxDjupxHöjd      
F2004B Pardörr 1000x450x2095  Fem hyllor 11145-3 
F2006B Pardörr 1000x600x2095  Fem hyllor 11146-3 
F1204E Pardörr 1000x450x1295  Tre hyllor 11147-3 
F803G Pardörr 1000x300x895  En hylla 11148-3 
F804G Pardörr 1000x450x895  En hylla 11149-3 
F806G Pardörr 1000x600x895  En hylla 11150-3

gasolskåp

kemikalieskåp

förvaringsskåp

gasol-, kemikalie- oCh förVaringsskåp

Alla mått anges i mm

gift- och syraskåp         
         
Giftskåp, stålplåt:   Brandisolerat mellan dubbla stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker lackering. Skåpet är försett med    
    ventilationskanal och stos, Ø 100.      

Gift- och syraskåp, laminat:  Stomme och luckor i brandhämmande HGF-högtryckslaminat, K1040Un. Luckor med överlaminerad massiv kantlist i bok. 
    Försedda med anslutningsstos, Ø 80.

giftskåp, stålplåt    giftskåp, hgf laminat    
Inklusive spanjolett samt cylinder.   Två flyttbara hyllplan. Exklusive spanjolett.     
En hylla i standardutförande.   Avsett för montage på syraskåp. Går även att få    
Avsett för montage på syraskåp. Går    sockelbundet.    
även att få sockelbundet. 

Djup 300 11129-3    Djup 300 901001-3

      tillbehör
      Spanjolett
 

syraskåp, hgf laminat    gift- och syraskåp, kombinerat    
Tre flyttbara hyllplan.     Utförande: Se Giftskåp samt Syraskåp ovan.    
Försett med uppsamlingstråg.
Exklusive spanjolett.

Djup 450 901002-3    Djup 300/450 Laminat överdel och underdel. 901003-3
      Djup 300/450 Stålplåt överdel och laminat underdel. 901004-3
         
tillbehör      tillbehör
Spanjolett      Spanjolett

kemikalieskåp    kemikalieskåp   kemikalieskåp 
Utdragbar front i     Utdragbar front i    Utdragbar front i  
högtryckslaminat.    högtryckslaminat.   högtryckslaminat. 
Sex fasta hyllor.    Sex fasta hyllor per utdrag.   Sex fasta hyllor per utdrag. 
Hyllornas sidor försedda   Hyllornas sidor försedda   Hyllornas sidor försedda 
med hög kant.     med hög kant.    med hög kant. 
Ventilerat.     Ventilerat.    Ventilerat.

Djup 600 900301   Djup 600 900601   Djup 600 900901

Kemikalieskåp bredd 300 går att förses med lås, medan bredd 600 och bredd 900 ej går att få låsbart. 
Vi rekommenderar då istället två eller tre kemikalieskåp bredd 300.

Bredd, 1000

Bredd, 300 Bredd, 600 Bredd, 900 höjd, 2100höjd, 2100höjd, 2100

Bredd, 1000 höjd, 1300 Bredd, 1000 höjd, 2100

Bredd, 1000höjd, 800 exkl sockel höjd, 800 exkl sockel

Ventilerad inredning
alla mått inklusive sockel om ej annat anges.

f60-kem5

f60-kem3

f60-kem4 f60-kem1 f60-kem2

84a, glas

84B

84C

Artikelnr koder: –1 = vänsterhängd lucka, –2 = högerhängd lucka, –3 = parlucka60 61



Alla mått anges i mm

skoldragskåp           
Stomme i högtryckslaminat och arbetsyta i rostfritt syrafast stål. Som standard ingår en kallvattenarmatur,       
vask, jordad elpanel för tre uttag och strömbrytare för belysning.         

SÖ-600, Fast   Djup 600 60003        
SÖ-600, Mobilt  Djup 600 60004        
           
tillval:           
 - Gasarmatur.           
 - Tryckluftsarmatur.           
 - Glasad gavel/gavlar och/eller rygg.     
 - Dragskåpslarm, vilket larmar vid felaktigt ventilationsflöde.
 - Gränslägesbrytare.           
 - Underdel stålstativ.

dragbänk       dragbänk     
Rostfritt syrafast stål. Stativ av vit epoxilackerat   Rostfritt syrafast stål. Stativ av vit epoxilackerat 
stål. Försedd med anslutningsstos, Ø 160.    stål. Ventilationskanal vänster- (-1) eller
Djup, 800.       högerplacerad (-2). Försedd med
       anslutningsstos, Ø 160. Djup, 600.     

           
Längd Exkl. stativ Inkl. stativ    Längd Exkl. stativ Inkl. stativ   
800 60101 60102    900 60111-1 60112-1   
1200 60103 60104    1200 60113-1 60114-1
       

skyddshuv           
Tillverkad av akrylplast. Placeras på dragbänk.

 BreddxDjupxHöjd          
SH-620 620x500x550  60201        
SH-820 820x500x550  60202

punktutsug 
3 leder och manuellt spjäll. Aluminiumrör och leder i vit polypropen som standard.
Finns för Bords-, Vägg- eller Takmontage. Ange -B, -V eller -T efter artikelnumret.

Takinfästning för takmontage, huvar samt sugspets till samtliga modeller ingår ej som standard.

 Längd Ø50 Ø75   tillbehör   Längd Rördim, Ø 
Punktutsug 1000 61001 61011   Takinfästning   250 - 61051
Punktutsug 1300 61002 61012   Takinfästning   500 - 61052
Punktutsug 1500 61003 61013   Täckplatta till takinfästning  - - 61053
       Sugspets   300 50 61054
       Sugspets   300 75 61055
       Planhuv   300x200 50 61056
       Planhuv   300x200 75 61057
       Kupolhuv, 350Ø  - 50 61058
Är det något ni saknar. Kontakta oss för mer information.   Kupolhuv, 350Ø  - 75 61059

Bredd, 1000 höjd, 2100

höjd, 900höjd, 900

Ventilerad inredning
alla mått inklusive sockel om ej annat anges.

Alla mått anges i mm

Vågbord       Vågfundament
Inklusive vågplatta, arbetsbord med bänk-    Inklusive vågplatta.  
skiva och stativ av vit epoxilackerat stål.    Höjdmått exklusive vågplatta.  
Höjdmått exklusive vågplatta.        
        
BreddxDjupxHöjd      BreddxDjupxHöjd  
1200x603x900  911201    550x410x840  62001
        
        
        
        
Vågbord och vågfundament går att få i andra mått. Kontakta oss för mer information.        

VågBord, Vågfundament

Sugspets

Planhuv

Kupolhuv
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Alla mått anges i mm

takskena       rullvagn   
Till denna takskena går att montera filmdukar med eller utan kåpa  Med rullvagnar till skensystemet   
samt karthiss. Inklusive ändstopp.    kan man enkelt flytta filmdukarna 
       i sidled.
   Natur Vit      
3 meter inkl. ändstopp 33001-1 33001-2   Par, grå  33010-1 
4 meter inkl. ändstopp 33002-1 33002-2   Par, vit  33010-2 
5 meter inkl. ändstopp 33003-1 33003-2   Par för kåpa, grå 33011-1 
6 meter inkl. ändstopp 33004-1 33004-2   Par för kåpa, vit 33011-2

konsol       övrigt   
Levereras parvis.

   Natur Vit
För två takskenor  33020-1 33020-2   Karthiss i kassett inkl. rullvagnar 33030   
För tre takskenor  33021-1 33021-2   Magnetband, 600 mm  33031
För fem takskenor  33022-1 33022-2   Supermagnet med krok  33032
       Dragkäpp   33033
Upphängningsbeslag kassett 33026   
Upphängningsbeslag skena  33027

filmduk         
Alla filmdukar är tillverkade av kraftigt plastad väv som är PVC fri. Dukarna motsvarar Gain 1,0, vilket ger en betraktelsevinkel på 180˚.

filmdukar utan kåpa         
Medföljande rullvagnar för montering i skensystem.
      
BreddxHöjd 
1800x2000   33121
2000x2000   33122
2000x2300   33123

filmduk med aluminiumkåpa         
Medföljande beslag för montering på vägg eller i tak. Dukarna går även att montera i skensystemet.       
  
Andra storlekar kan offereras mot begäran.         
         
 BreddxHöjd     BreddxHöjd     
Kåpa, natur 1500x2000  33101-1  Kåpa, vit 1500x2000  33101-2   
Kåpa, natur 1800x2000  33102-1  Kåpa, vit 1800x2000  33102-2   
Kåpa, natur 2000x2000  33103-1  Kåpa, vit 2000x2000  33103-2   
Kåpa, natur 2400x2400  33104-1  Kåpa, vit 2400x2400  33104-2   
Kåpa, natur 3000x3000  33105-1  Kåpa, vit 3000x3000  33105-2   

 Med ”Natur” och ”Vit” avses naturanodiserad och vitanodiserad aluminium

takskena

konsol

filmduk

skensYstem

Alla mått anges i mm Med ”Natur” och ”Vit” avses naturanodiserad och vitanodiserad aluminium.

Skrivyta av glasemaljerad stålplåt och magnetbärande. Skrivytan är monterad på 10 mm spånskiva och kontralaminerad med aluminiumplåt.
Om inget annat anges bygger ramen 4 mm på angivna mått.

Standard är aluminiumram, pennhylla och plasthörn. Som tillval finnes (Begär offert):        
 - Träram i bok, björk eller ek. Ram på dessa bygger 35 mm.        
 - Vit skrivtavla med höjd, 1500 mm. Natur- eller vitanodiserad aluminiumram och pennhylla. Gråa eller vita plasthörn.

Skrivtavlorna går att få i följande färgval (Ange följande bokstäver med artikelnumret):        
 - V = Vit (Filtspetspennor), NCS S 1002 G50Y  - G = Grön (Kritpennor), NCS S 7010 G10Y - GG = Grafitgrå (Kritpennor), NCS S 7500 N
 - BE = Beige (Filtspetspennor), NCS S 1005 Y20R  - S = Svart (Kritpennor), NCS S 8500 N
 - GR =  Ljusgrå (Filtspetspennor), NCS S 2000 N  - B = Blå (Kritpennor), NCS S 5040 R80B    
        
skrivtavlor     skrivtavla, utbildning
     Övre profilen med integrerad AV-list med pappershållarfunktion.    
        
BreddxHöjd Ram, Natur Ram, Vit  BreddxHöjd Ram, Natur Ram, Vit  
450x600 30026-1-V 30026-2-V  450x600 - -  
600x900 30027-1-V 30027-2-V  600x900 - -  
1000x1200 30029-1-V 30029-2-V  1000x1200 30129-1-V 30129-2-V  
1500x1200 30030-1-V 30030-2-V  1500x1200 30130-1-V 30130-2-V  
2000x1200 30031-1-V 30031-2-V  2000x1200 30131-1-V 30131-2-V  
2500x1200 30032-1-V 30032-2-V  2500x1200 30132-1-V 30132-2-V  
3000x1200 30033-1-V 30033-2-V  3000x1200 30133-1-V 30133-2-V  
3500x1200 30034-1-V 30034-2-V  3500x1200 30134-1-V 30134-2-V  
4000x1200 30035-1-V 30035-2-V  4000x1200 30135-1-V 30135-2-V  
4500x1200 30036-1-V 30036-2-V  4500x1200 30136-1-V 30136-2-V  
5000x1200 30037-1-V 30037-2-V  5000x1200 30137-1-V 30137-2-V 

Vingtavlor        
Vit skrivtavla, vitanodiserad aluminiumram, pennhylla RAL 9010 och vita plasthörn.
På angivna mått bygger ramen 15 mm. Angivna mått är vingtavla med stängd dörr.

5-Wingboard       3-Wingboard 

 BreddxHöjd      BreddxHöjd   
Glasemalj 1200x900 30040-1-V    Glasemalj 600x900 30043-1-V  
Glasemalj 1500x1200 30041-1-V    Glasemalj 900x1200 30044-1-V  
Glasemalj 2000x1200 30042-1-V

aV-list med pappershållarfunktion        
Listsystem för AV-utrustning vilket möjliggör skjutbarhet i sidled. Pappershållarfunktion för blädderblock som standard.
Listen levereras komplett med ändstopp och vit dekorlist. Dekorlisten går även att få i bok och björk. 
Alla väggfasta tavlor är anpassade för denna list. Levereras i standardlängd på 3 000 mm.

Natur 30010       
Vit 30011

Höjd 56 mm och djup 27 mm.

hjulsats, tillbehör till aV-list        
Denna hjulsats möjliggör upphängning av olika produkter på AV-lister. Passar till  
alla våra skrivtavlor. Hjulsatsen består av två hängbeslag med hjul och två 
hjulförsedda stödben. Vi rekommenderar hjulsats till tavlor med maxlängd 2000 mm.        

Vit 30014       
Grå 30015

skrivtavlor

aV-utrustning
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Alla mått anges i mm    Med ”Natur” och ”Vit” avses naturanodiserad och vitanodiserad aluminium.

tillbehör       tillbehörstavla
       Vitlaminerad tavla komplett med tillbehör.    
Startset  30001     Tavlan kan monteras stående alternativt liggande.

4st pennor, 9 st magneter,      1 st passare för krita alternativt filtspetspenna.
rengöringsvätska, taveltorkare,    1 st linjal (1 m), 1 st vinkelhake 45˚, 45˚ och 90˚,
filtsats och magnetisk pennhållare.    1 st vinkelhake 30˚, 60˚ och 90˚ och 1 st gradskiva.

          BreddxHöjd 
       Naturanodiserad ram  555x1205 30002
       Vitanodiserad ram  555x1205 30003
       Naturanodiserad ram med magnetisk yta 555x1205 30004

Standard Anslagstavlor är aluminiumram och plasthörn. Som tillval finnes (Begär offert):
 - Träram i bok, björk eller ek 

Bulletin Board med aluminiumram          
5 mm spånskiva med yta av Bulletin Board. Aluminiumram och grå plasthörn.        
  
Bulletin Board går att få i följande färgval (Ange följande bokstäver med artikelnumret): 
- BA = Beige, BA 2186  - BD = Grågrön, BD 2067  - BH = Mörkgrå, BH 2202  - BK = Kobolt blå, BK 2205 
- BB = Grönbeige, BB 2187  - BF = Grå, BF 2162  - BJ = Ljusblå, BJ 2185  - BC = Ljusbrun, BC 2166 
- BI = Grönblå, BI 2203  - BE = Ljusgrå, BE 2182  - BG = Gråblå, BG 2204  - BL = Röd, BL 2201    
          
   BreddxHöjd     BreddxHöjd   
Aluminiumram natur 1000x1200  31029-1-BA  Aluminiumram vit 1000x1200  31029-2-BA  
Aluminiumram natur 1500x1200  31030-1-BA  Aluminiumram vit 1500x1200  31030-2-BA  
Aluminiumram natur 2000x1200  31031-1-BA  Aluminiumram vit 2000x1200  31031-2-BA  
Aluminiumram natur 2500x1200  31032-1-BA  Aluminiumram vit 2500x1200  31032-2-BA  
Aluminiumram natur 3000x1200  31033-1-BA  Aluminiumram vit 3000x1200  31033-2-BA  
Aluminiumram natur 3500x1200  31034-1-BA  Aluminiumram vit 3500x1200  31034-2-BA  
          
På angivna mått bygger ramen 4 mm.
   

linneväv natur med aluminiumram    naturkork med aluminiumram  
Anslagstavla klädd med linneväv.    Anslagstavla klädd med 2 mm naturkork.   
        
BreddxHöjd Ram, Natur Ram, Vit    BreddxHöjd Ram, Natur Ram, Vit
450x600  31126-1 31126-2    450x600  31226-1 31226-2
600x900  31127-1 31127-2    600x900  31227-1 31227-2
900x1200  31128-1 31128-2    900x1200  31228-1 31228-2
1000x1200  31129-1 31129-2    1000x1200  31229-1 31229-2
1500x1200  31130-1 31130-2    1500x1200  31230-1 31230-2
2000x1200  31131-1 31131-2    2000x1200  31231-1 31231-2
2500x1200  31132-1 31132-2    2500x1200  31232-1 31232-2
3000x1200  31133-1 31133-2    3000x1200  31233-1 31233-2

På angivna mått bygger ramen 4 mm.     På angivna mått bygger ramen 4 mm.

anslagstavlor

aV-utrustning

Alla mått anges i mm

sockel       takanslutning     
2400x150x16. Levereras utan kantlist.     2400x16. Levereras utan kantlist.
           Höjd, 300 Höjd, 600
Direktlaminat, vit   10450-1   Direktlaminat, vit   12103-1 12106-1
Direktlaminat, bok   10450-2   Direktlaminat, bok   12103-2 12106-2
Direktlaminat, björk   10450-3   Direktlaminat, björk   12103-3 12106-3
Direktlaminat, ek   10450-4   Direktlaminat, ek   12103-4 12106-4
Direktlaminat, grå   10450-5   Direktlaminat, grå   12103-5 12106-5
Faner, bok    10450-6   Faner, bok    12103-6 12106-6
Faner, björk    10450-7   Faner, björk    12103-7 12106-7
Faner, ek    10450-8   Faner, ek    12103-8 12106-8
Högtryckslaminat (Ange kulör)  10450-9   Högtryckslaminat (Ange kulör)  12103-9 12106-9

hörnlist     skarvlist    sockellist   
För hörnskarv av sockel eller   För skarvning av längsgående sockel eller  Vid risk för fuktansamling på sockel från golv.
takanslutning. Vit plast.    takanslutning. Vit plast.   Läggs mellan sockel och golv. Transparent plast.

Höjd     Höjd    Längd   
149 10451-1    149 10454-1   2500  10457-1  
299 10452-1    299 10455-1      
599 10453-1    599 10456-1

sockelben       sockelben     
Sockelben i svart plast inkl. clips. Justerbart i höjd.   Justerbart i höjd.

Höjd       Höjd
150 10459      150 Aluminium 10458-A
       150 Rostfritt 10458-RF

                    10458-RF 10458-A
När det gäller sockelben är detta endast ett mindre urval av vårt breda sortiment. Kontakta oss gärna om något annat önskas.

skåpshyllor       hyllbärare    
19 mm direktlaminat-, högtrycklaminat- eller fanerbelagd spånskiva.    Hyllbärare med fastlåsning av hylla för tippsäkerhet.
Kantlistade i framkant. Ange:           
 -1 direktlaminat, vit -2 direktlaminat, bok  -3 direktlaminat, björk       
 -4 direktlaminat, ek -5 direktlaminat, grå   -6 bokfaner       
 -7 björkfaner   -8 ekfaner    -9 högtryckslaminat (Ange kulör)

Skåpsbredd  Djup, 300 Djup, 430 Djup, 580   Vit  10001   
300  10033-1 10034-1 10035-1
400  10043-1 10044-1 10045-1
500  10053-1 10054-1 10055-1 
600  10063-1 10064-1 10065-1
800  10083-1 10084-1 10085-1
1000  10103-1 10104-1 10105-1

kakellist        ljusrampslist
Folierad MDF.       Folierad MDF. 

Vit 2400x55x16  10490-1      Vit 2400x50x12 10491-1
Bok 2400x55x16  10490-2      Bok 2400x50x12 10491-2
Björk 2400x55x16  10490-3      Björk 2400x50x12 10491-3
Ek 2400x55x16  10490-4      Ek 2400x50x12 10491-4     

tillBehör
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Alla mått anges i mm

frisida          
Vid val av utförande på frisida var god ange något av nedanstående beteckningar efter artikelnummer, t ex xxxxx-ÖB.
ÖB - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i bok.  RA - Högtryckslaminat med rak kant. ABS-kantlist.
ÖÖ - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i björk.  FA - Faner med rak kant (Ange bok, björk eller ek).
ÖE - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i ek.  ME - Direktlaminat med rak kant. ABS-kantlist. Ange vit, bok, björk eller grå.
PF - Högtryckslaminat med postformad framkant.
     
Vid val av högtryckslaminat var god ange kulör.

Motsvarar en beteckning inte ert specifika utförande går det bra att ange artikelnumrets första 5 siffror och sedan utförande i text.

Bänkskåp 720x580 12001-ÖB  Väggskåp 720x300 12021-ÖB  Högskåp 1950x580 12041-ÖB
Bänkskåp 720x430 12002-ÖB  Väggskåp 870x300 12022-ÖB  Högskåp 1950x430 12042-ÖB
Bänkskåp 870x580 12003-ÖB      Högskåp 2100x580 12043-ÖB
Bänkskåp 870x430 12004-ÖB      Högskåp 2100x430 12044-ÖB
Bänkskåp 575x580 12005-ÖB      Högskåp 2250x580 12045-ÖB
Bänkskåp 725x580 12006-ÖB      Högskåp 2250x430 12046-ÖB
         Högskåp 1950x300 12047-ÖB
         Högskåp 2100x300 12048-ÖB

Frisidornas mått anges som skåpshöjd x skåpsdjup (inklusive eventuell sockel).

luck- och låddämpning

Stommontage   10602     Gångjärnsmontage 10603

trådkorg        gallerhylla
Silverlackerad rundtråd. Inklusive glidlister. Djup, 550 mm.   Silverlackerad rundtråd. Inklusive glidlister.

Skåpsbredd Höjd, 85 Höjd, 185 Höjd, 285    Skåpsbredd  Djup, 550
400 10510-1 10512-1 10514-1    400  10516-1
600 10511-1 10513-1 10515-1    600  10517-1

Bestickinsats       källsorteringssats
        Fristående sopsorteringskärl. 2 st 10 liters
        och 1 st 6 liters med lock.
Skåpsbredd   Djup, 430 Djup, 580       
400   10520-1 10524-1      10503
500   10521-1 10525-1
600   10522-1 10526-1
800   10523-1 10527-1

Bottentråg          
Avsett för att belägga skåpsbotten i diskbänkskåp. Syrabeständig polypropen alternativt plåtutförande. 

Skåpsbredd Skåpsdjup Polypropen Plåt
580 580  10531 10541  
600 580  10532 10542
780 580  10533 10543
800 450  10534 10544
800 580  10535 10545
1000 450  10536 10546
1000 580  10537 10547

tillBehör

Alla mått anges i mm

diskbänksinsats      
Insats av grå polypropen med förstansade linjer. Minimerar risken för mögel-, fukt- och vattenskador.      
Insatsen passar i skåp med maximalt djup om 600 mm.      
      
Inre bredd      
460 - 590   10551     
660 - 790  10552 

tillbehör      
Tätningsmassa för tätning av rörgenomföringar  10550-M
Tätningsband för tätning av rörgenomföringar   10550-B

Värdefackskåp      
Småfackskåp i plåt inklusive cylinderlås. Högerhängd.      
Standardkulör stomme och lucka, varmvit. Andra färger      
finns att tillgå. Kontakta oss för mer information.      
      
BreddxDjupxHöjd      
200x150x150  11260 

invändig låda      
Inklusive rullbeslag.      
      
Skåpsbredd  Djup, 430 Djup, 580   
400  10560 10561   
500  10562 10563   
600  10564 10565   
800  10566 10567 

      

kroklist
Kroklist monterad med skolkrok (1020) eller vårdkrok (1021).

BreddxDjupxHöjd    Boklist Björklist Eklist
300x19x95  2 krokar Skolkrok (1020) 80003-B 80003-Ö 80003-E
500x19x95  3 krokar Skolkrok (1020) 80005-B 80005-Ö 80005-E
1000x19x95  7 krokar Skolkrok (1020) 80010-B 80010-Ö 80010-E

300x19x95  2 krokar Vårdkrok (1021) 80053-B 80053-Ö 80053-E
500x19x95  3 krokar Vårdkrok (1021) 80055-B 80055-Ö 80055-E
1000x19x95  7 krokar Vårdkrok (1021) 80060-B 80060-Ö 80060-E

knaX kroklist med fällbara krokar. Särskilt lämplig i korridorer och trånga utrymmen.

BreddxDjupxHöjd  Boklist Björklist Eklist
198x18x79  2 krokar 80102-B 80102-Ö 80102-E 
396x18x79  4 krokar 80104-B 80104-Ö 80104-E 
594x18x79  6 krokar 80106-B 80106-Ö 80106-E 
792x18x79  8 krokar 80108-B 80108-Ö 80108-E

torkställ      
PVC-klädd rundtråd. Komplett med dropplåda.      
            
BreddxDjupxHöjd      
420x150x610  11200

tillBehör
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§ 1. tillämplighet
Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor 
gäller om de ej ändras genom skriftlig överens-
kommelse mellan parterna.

§ 2. offert
Giltighet

Offerts giltighet är 30 dagar från offertdatum, 
om annat ej angivits. Eventuella tillägg för index 
anges i offert och orderbekräftelse. Leveranstid 
och eventuell monteringstid gäller med reservation 
för mellanliggande försäljning. Vid hög orderin-
gång förbehåller vi oss rätt att i orderbekräftelse 
angiva möjlig leveranstid. Om köparen i dylikt fall 
ej inom 8 dagar efter vår bekräftelse meddelar 
oss att köparen på grund av den i bekräftelsen 
angivna leveranstiden önskar återkalla beställ-
ningen, gäller i bekräftelsen angiven leveranstid 
som avtalad.

§ 3. produktinformation
Uppgifter i produktinformation och/eller prislistor 
är bindande endast i den utsträckning avtalet ut-
tryckligen hänvisar till dem.

§ 4. ritningar mm
Alla ritningar, tekniska handlingar samt offerthand-
lingar rörande godset eller dess tillverkning, vilka 
före eller efter avtalets ingående överlämnas till 
köparen, förblir Carecos egendom. Mottagna 
ritningar, tekniska handlingar, offerthandlingar eller 
teknisk information får inte utan Carecos skriftliga 
medgivande användas för annat ändamål än det 
för vilket de överlämnats. De får inte utan Carecos 
skriftliga medgivande kopieras, reproduceras, 
utlämnas till tredje man eller på annat sätt bringas 
till dennes kännedom.

§ 5. order
Order bekräftas med skriftlig eller faxad orderbe-
kräftelse. Anmärkning mot bekräftelse skall göras 
inom 8 dagar från mottagandet. Annullering får 
endast ske efter överenskommelse med säljaren.

§ 6. prisuppgifter
§ 6.1. För avtalet angivna priser gäller exklusive 
mervärdesskatt samt pålagor.

§ 6.2. Begär köparen längre leveranstid än tre 
månader från beställningsdagen äger Careco rätt 
att ändra pris motsvarande förändringen av för 
branschen gällande index mellan beställnings- 
och leveransdag.

§ 7. ändring i produkt
Careco äger rätt att, utan underrättelse till köpa-
ren, göra de mindre modell- och konstruktionsänd-
ringar av produkt, som är tillverkningstekniskt eller 
kvalitetsmässigt motiverande.

§ 8. leVerans mm
§ 8.1. Leveranstid från fabrik anges i orderbe-
kräftelse. Om nödvändiga uppgifter saknas från 
beställaren kan leveranstiden senareläggas.

§ 8.2. Leverans sker från fabrik.

§ 8.3. Leveranstid räknas från den dag, då 
fullständiga uppgifter rörande leverans kommit 
Careco tillhanda och övriga villkor av köparen 

fullgjorts. Om köparen ej i rätt tid uppfyllt av 
honom åliggande förpliktelser, eller på annat sätt 
fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom 
tillägg till eller ändringar i beställningen, är Careco 
berättigat att förlänga leveranstiden med en av 
omständigheterna betingad frist.

§ 9. äganderättsförBehåll
Levererat gods förblir Carecos egendom till dess 
full betalning erlagts. Vid delbetalning, om återta-
gande sker, bestämmer Careco ensidigt vilken del 
av leverans som kvarstår obetald.

§ 10. BetalningsVillkor
§ 10.1. Köparen erlägger betalning för levererat 
gods inom trettio / 30 / dagar från fakturadatum 
om ej annat skriftligen överenskommits.

§ 10.2. Om köparen inte betalar i rätt tid är Careco 
berättigade att från fakturans förfallodag tillgodo-
räkna sig dröjsmålsränta, som vid varje tidpunkt 
med åtta / 8 / procentenheter överstiger Riksban-
kens diskonto.

§ 10.3. Om köparen inte betalat tre / 3 / månader 
efter förfallodagen, har Careco rätt att häva avtalet 
genom skriftligt meddelande till köparen. Careco 
har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för 
den skada de lider.

§ 11. säkerhet
Uppkommer skälig anledning att antaga att köpa-
ren inte rätteligen kommer att erlägga köpeskilling 
eller annan avgift äger Careco innehålla leverans, 
till dess betryggande säkerhet ställts. Careco äger 
även häva avtalet helt eller delvis, om köparen ej 
ställer sådan säkerhet för avtalets fullgörande. Om 
avtalet hävs på denna grund är Careco berättigad 
till ersättning för den skada de lider.

§ 12. CareCos arBete i lokaler anVi-
sade aV köparen
§ 12.1. Har Careco åtagit sig uppackning, mon-
tering och uppställning av gods i lokal anvisad av 
köparen åligger det köparen att tillse:

att lokalen kan disponeras av Careco under tid 
angiven av Careco;

att uppgjord byggplan hålles tidsmässigt;

att fullgoda lokaler står till Carecos förfogande på 
byggarbetsplatsen;

att tillfartsvägar och eventuella hissar utan hinder 
kan disponeras av Careco;

att erforderlig elkraft och belysning finns i berörda 
lokaler; samt

att bortforsling av emballage från byggarbetsplat-
sen samt städning sker.

Köparen svarar för stöld och skador i lokalen, som 
utan Carecos vållande drabbar levererat gods.

§ 12.2. Brister köparen i sina åligganden enligt 
§ 11 samt § 12.1. ovan, varvid leverans eller 
montering förhindras eller försenas, eller avviker 
lokalerna från köparen tillhandahållna handlingar 
på sådant sätt att montering fördyras, äger Careco 
rätt till ersättning för uppkomna merkostnader.

§ 12.3. Begär köparen ändring av eller tillägg till 

avtalade arbeten, äger Careco rätt att debitera 
kostnaderna härför på löpande räkning. Vid nu 
aktuella förhållanden äger § 11, § 12.1 samt § 
12.2 motsvarande tillämpning.

§ 13. aVisering aV försening
§ 13.1. Finner part att försening kommer eller san-
nolikt kommer att inträffa, skall detta utan uppskov 
skriftligen meddelas den andra parten. Därvid 
skall anges orsaken till förseningen samt såvitt 
möjligt den tidpunkt, då leveransen eller mot-
tagandet beräknas kunna ske. Vad som nu sagts 
gäller även i leverans ingående delleveranser. Har 
part ej inom fem / 5 / arbetsdagar från mottagan-
det av avisering om försening meddelat den andra 
parten att den nya tidpunkten för leverans eller 
mottagande ej godtages, skall den nya tidpunkten 
gälla.

§ 13.2. Försenas leveransen på grund av någon 
omständighet som enligt § 19 utgör befrielsegrund 
eller på grund av någon handling eller underlå-
tenhet från köparens sida, skall leveranstiden 
förlängas så mycket som med hänsyn till omstän-
digheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden skall 
förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar 
efter utgången av den ursprungligen avtalade 
leveranstiden.

§ 13.3. Underlåter köparen att ta emot godset på 
avtalad dag, är han ändå, om Careco så kräver, 
skyldig att erlägga varje betalning, som gjorts 
beroende av leverans, som om godset hade leve-
reras. Careco skall ombesörja lagring av godset 
på köparens risk och bekostnad. Om ej annat 
avtalats skriftligen mellan parterna skall kostnaden 
för lagring utgöras av 0,5 % av leveransens brut-
tovärde exklusive mervärdesskatt per påbörjad 
vecka.

Om köparen kräver det skall Careco försäkra 
godset på köparens bekostnad.

§ 13.4. Såvida inte köparens i § 13.3. angivna 
underlåtenhet beror på förhållande som avses i 
§ 19, kan Careco skriftligen fordra att köparen tar 
emot godset inom en skälig frist. 

Underlåter köparen, av orsak som säljaren inte 
bär ansvaret för, för att ta emot godset inom fris-
ten, har Careco rätt att genom skriftligt meddelan-
de till köparen häva avtalet såvitt avser den del av 
leveransfärdigt gods som på grund av köparens 
underlåtenhet inte har levererats. Careco har i 
sådant fall rätt till ersättning för den skada, som 
köparens underlåtenhet åsamkat dem.

§ 14. mottagningskontroll,  
reklamation oCh returer
§ 14.1. Köparens mottagningskontroll skall ske 
omedelbart vid godsets ankomst och, för det fall 
godset ej omedelbart avsynas, omfatta avstäm-
ning mot eventuell följesedel samt utifrån synliga 
skador. Det åligger köparen att vidta slutlig mot-
tagningskontroll avseende godsets skick inom sju 
/ 7 / dagar från godsets ankomst.

§ 14.2. Brist eller synlig skada på godset, som 
kan antagas ha uppkommit under transport, skall 
genast anmälas till fraktföraren. Därjämte skall 
Careco omedelbart underrättas.
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§ 14.3. Det åligger köparen att omedelbart rekla-
mera fel eller brist som köparen märkt vid godsets 
ankomst eller vid slutlig mottagningskontroll.

§ 14.4. Reklamerar inte köparen inom föreskriven 
frist trots att han märkt eller bort märka fel eller 
brister, förlorar han rätten att framställa anspråk 
på grund härav.

§ 14.5. Reklamation skall ske skriftligen och 
innehålla uppgift om felets art och ungefärliga 
omfattning respektive bristens storlek.

§ 14.6. Har reklamation skett enligt denna § inom 
föreskriven frist, skall Careco ges möjlighet till 
besiktning av godset.

§ 14.7. Levererat gods får ej returneras utan 
skriftlig överenskommelse med Careco. Avtalad 
retur skall vara försedd med Carecos referens och 
anledning till återsändande. Lägst 70 %, som ut-
gör hanteringskostnader, avdrages vid kreditering. 
Vid retur, som ej orsakats av Careco, skall alltid 
frakt och försäkring vara betald.

§ 14.8. Reklamerar köparen enligt § 14.5 ovan, 
och visar det sig inte föreligga något fel som 
Careco svarar för, har Careco rätt till ersättning 
för det arbete och de kostnader reklamationen 
orsakat dem.

§ 15. CareCos ansVar för fel  
eller Brist
§ 15.1. Det åligger köparen att omedelbart, dock 
senast inom åtta / 8 / dagar, efter orderbekräftel-
sens erhållande meddela Careco om bekräftade 
varor överensstämmer med köparens inköpsorder.

§ 15.2. Careco avhjälper inom skälig tid på egen 
bekostnad, utom försåvitt stadgas nedan i  
§§ 15.3. – 15.5., brist eller genom bristfälligheter  
i konstruktion, material eller tillverkning uppkomna 
fel i godset. Avhjälpande av fel kan ske genom 
reparation eller utbyte av levererat gods.

§ 15.3. Om eventuell demontering och inmon-
tering medför ingrepp i annat än godset, svarar 
köparen för det arbete och kostnader som orsakas 
därav.

§ 15.4. Varje transport i samband med reparation 
eller utbyte skall ske på säljarens risk och bekost-
nad. Köparen skall följa Carecos instruktioner om 
hur transporten skall utföras.

§ 15.5. Köparen skall bära de merkostnader för 
avhjälpande av fel som Careco orsakas av att godset 
befinner sig på annan plats än den i avtalet angivna 
bestämmelseorten eller - då någon sådan inte angi-
vits – leveransorten.

§ 15.6. Felaktiga delar som bytts ut enligt bestäm-
melserna i denna paragraf skall ställas till Carecos 
förfogande och blir deras egendom.

§ 15.7. Uppfyller inte Careco inom skälig tid sina 
förpliktelser enligt § 15.2. har köparen rätt att 
skriftligen framställa en slutlig frist härför. Har 
Careco inte uppfyllt sina förpliktelser inom fristen 
har köparen rätt att efter eget val;

a/ låta utföra nödvändiga reparationer och/eller 
framställa nya delar på Carecos bekostnad, 

förutsatt att köparen därvid förfar med om-
döme; eller

b/ kräva prisavdrag med högst 15 % av det 
avtalade priset.

§ 15.8. Carecos ansvar omfattar inte fel, som 
beror på av köparen tillhandahållet material 
eller på av denne föreskriven eller specificerad 
konstruktion.

§ 15.9. Carecos ansvar omfattar endast fel som 
uppstår vid de i avtalet förutsedda förhållandena 
och vid riktig användning av godset. Ansvaret om-
fattar inte fel förorsakade av omständigheter som 
tillkommit efter att risken för godset gått över på 
köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsa-
kade av bristfälligt underhåll eller oriktig monte-
ring från köparens sida, ändringar utan Carecos 
skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt 
utfärda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret 
inte normal förslitning eller försämring.

§ 16. ansVar för sakskada orsakad aV 
godset
Köparen skall hålla Careco skadeslös i den ut-
sträckning Careco åläggs ansvar gentemot tredje 
man för sådan skada eller förlust, som Careco inte 
ansvarar för gentemot köparen enligt andra och 
tredje styckena i denna paragraf.

Careco ansvarar inte för skada som godset 
orsakar

a/ på fast eller lös egendom om skadan inträffar 
då godset är i köparens besittning, eller 

b/ på produkter framställda av köparen eller på 
produkter i vilka köparens produkter ingår, eller 
på skada på lös eller fast egendom som dessa 
produkter orsakar på grund av godset.

Säljaren svarar inte i något fall för produktions-
bortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk 
följdförlust.

Nämnda begränsningar i Carecos ansvar gäller 
inte om Careco gjort sig skyldig till grov vårdslös-
het.

Framställer tredje man krav mot säljaren eller 
köparen på ersättning för skada eller förlust som 
avses i denna paragraf, skall andra parten genast 
underrättas härom.

Careco och köparen är skyldig att låta sig in-
stämmas till den domstol eller skiljenämnd som 
behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om 
kravet grundas på skada eller förlust som påstås 
vara orsakad av det levererade godset. Det 
inbördes förhållandet mellan köparen och Careco 
skall dock alltid avgöras genom skiljeförfarande 
enligt § 22.

§ 17. garantitid
För alla katalogvaror lämnar Careco två  / 2 / års 
garanti mot fabrikationsfel, räknat från leverans-
dag, förutsatt att varorna direkt efter leverans 
placeras i lokaler med normal temperatur och ej 
utsätts för onormal förslitning eller åverkan. Vid 
montering på plats av Careco gäller två / 2 / års 
garanti från godkänd besiktningsdatum.

§ 18. Besiktning
Careco skall skriftligen meddela köparen, när 
montering utförd av Careco är avslutad. Köparen 
skall inom en / 1 / månad från sådant meddelande 
skriftligen påkalla besiktning för godkännande 
av Carecos montering. Påkallar köparen inte 
besiktning inom nämnda tid, har köparen godkänt 
Carecos montering.

§ 19. forCe maJeure
§ 19.1. Följande orsaker skall anses utgöra 
befrielsegrunder därest de hindrar eller försvårar 
avtalets fullgörande:

Arbetskonflikt och varje annan omständighet som 
parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, 
mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestrik-
tioner, uppror, upplopp, knapphet på transport-
medel, allmän varuknapphet och inskränkning 
av drivkraft samt fel i eller försening av leverans 
från underleverantör som beror på ovannämnda 
omständigheter.

§ 19.2. Det åligger part som önskar åberopa be-
frielsegrund som nämns i ovan i § 19.1., att utan 
dröjsmål underrätta andra parten om uppkomsten 
därav, liksom om dess upphörande.

Vid force majeure hos köparen skall han ersätta 
Careco för de kostnader de får vidkännas för att 
säkra och skydda godset.

§ 19.3. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, 
äger vardera parten skriftligen häva avtalet till den 
del dess fullgörande hindras av omständighet som 
ovan nämns i denna paragraf.

§ 20. häVning Vid CareCos försening
Vid försenad leverans äger köparen rätt att häva 
avtalet endast om avtalad leveranstidpunkt avse-
värt överskridits och förseningen medför väsentlig 
olägenhet för köparen.

§ 21. ansVarsBegränsning
Carecos skadeståndsansvar vid fel eller brist i 
godset eller vid försening av leverans omfattar 
inte utebliven vinst eller annan indirekt skada. Inte 
i något fall skall Carecos ansvar omfatta skador 
som då avtalet ingicks inte rimligen kunde tas med 
i beräkningen av Careco. Carecos skadestånds-
ansvar är begränsat till sammanlagt ett belopp 
motsvarande värdet av det gods som skadats eller 
försenats.

§ 22. tVist
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av 
dess allmänna försäljnings- och leveransvillkor och 
därmed sammanhängande förhållanden skall avgö-
ras av allmän domstol enligt gällande svensk lag. 

allmänna försälJnings- oCh leVeransVillkor

för CareCo inredningar aB

70 71



skåpstomme 
19 mm belagd spånskiva med yta av 120 gr 
direktlaminat (melamin) på båda sidor. Standard 
kulör är vit direktlaminat men kan som alternativ 
standard väljas i grått eller trämönstrad björk, bok 
eller ek. Vi kan även leverera stommar i andra 
utförande som tillval.

Synliga delar kantlistas med 0,8 mm slagtålig 
ABS-list kulöranpassad efter stomme. 

Fanerade skåpsstommar består av fanerad spån-
skiva och kantlist i faner med trästruktur anpassad 
till stomme.

Skåpsidorna har invändigt förborrade hål med 32 
mm c/c-avstånd för flexibel placering av inredning 
såsom skåpshyllor, trådbackar m.m.

Bottnar på standardskåp är förborrade för monte-
ring av sockelben.

rYgg
3,2 mm lackerad träfiberplatta; insida vitmålad som 
standard. Finns även att tillgå med  trästruktur.

skåpshYlla 
19 mm belagd spånskiva med yta av 120 gr 
direktlaminat (melamin) på båda sidor. Standard 
kulör är vit direktlaminat men kan som alternativ 
standard väljas i grått eller trämönstrad björk, 
bok eller ek. Vi kan även leverera hyllor i andra 
utförande som tillval.

Framkant kantlistas med 0,8 mm slagtålig ABS-list 
kulöranpassad efter stomme.

Hyllbärare i plast vilka låser hyllorna. Enkelt  
monter- och demonterbara för flyttning av hyllor.

luCkor/lådförstYCken 
Standard är 16 mm spånskiva belagd med hög-
tryckslaminat i vit, bok eller björk och med tillhö-
rande överlaminerad massiv träkantlist. Som tillval 
finns ett brett sortiment såsom t ex direktlaminat, 
postformad spånskiva belagd med högtrycksla-
minat med kantlist av 0,8 mm slagtålig ABS-list, 
faner samt lackerat/målat utförande. 

Luckorna är heltäckande med invändigt placerade 
gångjärn. Gäller ej Modulskåp. 

ram-/skJutluCkor 
Ram av spånskiva belagd med högtryckslaminat. 
Slagluckor med överlaminerade, postformade eller 
raka kanter. Skjutluckor med rak kant. Kantlist av 
0,8 mm slagtålig ABS-list eller massivt trä. Glas av 
3,0 mm floatglas av kvalitet AA.

lådor 
Lådor tillverkas med sidor av epoxilackerad 
plåt med integrerad rullfunktion. Lådbotten och 
bakstycke tillverkas av 12 mm spånskiva belagd 
med vit direktlaminat. Lådorna har lättgående 
rullbeslag med stopp i utdraget läge.

gångJärn 
Självstängande, helt i metall med clipfunktion, 
vilket innebär att luckan med ett enkelt handgrepp 
kan monteras och demonteras. Gångjärnen är 
dolda vid stängd lucka. Justerbara i sid-, höjd- och 
djupled. Öppningsvinkel är 120 grader som stan-
dard. Andra tillvalsmöjligheter finnes.

handtag 
Vita nylonhandtag, c/c 128 mm. Som tillval finns ett 
stort urval olika handtag samt spanjoletthandtag.

soCkel 
16 mm vit direktlaminerad spånskiva, men kan som 
alternativ standard väljas i grått eller trämönstrad 
björk, bok eller ek. Vi kan även leverera socklar 
i andra utförande som tillval. Levereras i längder 
om 2 400 mm och ej kantlistade. Sammansättes 
med medföljande hörnprofiler i plast.

BänkskiVor
Våra bänkskivor är som standard tillverkade av  
28 mm spånplatta belagd med 0,8 mm hög-
tryckslaminat. Se mer om utförande och kant- 
profiler under katalogavsnitt ”Bänkskivor”.

Postformad framkant tillverkas med radie 10/0 mm 
och övriga kanter belägges med 0,8 mm slagtålig 
ABS-kantlist. 

Undersida kontralamineras på överlaminerad och 
postformad bänkskiva.

Massiva stavlimmade bänkskivor tillverkas i 
tjocklek om 30 mm och med rak kant. Massiva 
träskivor levereras oljade. Vi rekommenderar att 
oljade bänkskivor behandlas regelbundet.

hYllplan 
Våra hyllplan är som standard tillverkade i 18 
mm spånskiva belagd med 0,8 mm högtrycksla-
minat på både ovan- och undersida. Se mer om 
utförande och kantprofiler under katalogavsnitt 
”Hyllplan”.

Massiva stavlimmade hyllplan tillverkas i tjocklek 
om 19 mm och med rak kant. Massiva träskivor 
levereras oljade. Vi rekommenderar att oljade 
hyllplan behandlas regelbundet.

passBitar 
Som standard tillverkas passbitar i vit direktami-
nat (melamin) och olistade. Vi kan även leverera 
passbitar i andra utförande som tillval.

kantlist 
Vit kulör på skivmaterial belägges med vit ABS-
kantlist och trämönstrat skivmaterial belägges 
med trämönstrad kantlist anpassad efter valt 
trämönster. Övriga kulörer belägges med grå 
ABS-kantlist.

metall
Järnfosfaterad samt som standard  lackerad med 
vit epoxi. Ben tillverkas i fyrkantsprofil, 30x30 mm 
och sarg i 50x30 mm. 

öVrigt 
Rostfria bänkar med mått och lådkombinationer 
enligt svensk standard SS 82 30 40.

emBallage
Miljövänlig krympfilm av polyeten. Kantskydd av 
kraftig kartong.

materialkValitet 
Då ej annat anges gäller SIS 83 40 11 Skåp, 
kvalitetsbestämmelser och däri under hänvis-
ningar tillämplig SIS-standard samt SS 83 90 30 
Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning, 
Klassificering.

Följande krav enligt SS 83 90 30, avsnitt 4, gäller 
för spånskivor, massivt trä och träfiberskivor.

Framträdande delar, Klass B.

Skymda delar och ytor, Klass C.

Dolda delar och ytor, Klass E.

Spånskivor enligt Klass 1. Uppfyller kraven enligt 
E-1.

noggrannhet i tillVerkning 
Parallellitet hos springor, klass B enligt SS 83 90 
30, avsnitt 5.5. Springbredd, klass B enligt SS 83 
90 30, avsnitt 5.6. Luckor och lådors linjering , 
klass B enligt SS 83 90 30, avsnitt 5.7. 

Sammansättningar, klass B enligt SS 83 90 30, 
avsnitt 5.11 gäller för framträdande och skymda 
delar.

mått oCh toleranser 
Skåpens breddmått understiger modulmått med  
2 mm. Tolerans: +1 mm.

reserVation 
Vid val av massiva eller fanerade material vill vi 
göra er uppmärksam på att trä är naturmaterial 
och uppvisar ofta variationer i färger och strukturer. 
Detta kan även förekomma mellan t ex enskilda 
luckor, lådfronter eller detaljer och leveranser.

Genom vår ständiga produktutveckling och miljö-
anpassning förbehåller vi oss rätten till ändringar i 
utförande och konstruktion. Av trycktekniska skäl 
kan produktens färger i katalogen avvika något 
från de verkliga färgerna.

materialfakta
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