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INREDNINGAR I KLASSISK 
PLYWOOD. DESIGNADE 
FÖR FRAMTIDEN.



Med sin kombination av estetiska kvaliteter och form-
stabilitet är plywood ett idealiskt material för miljöer 
med höga krav på slitagetålighet. Med Careco Strong 
får du dessutom en mängd olika valmöjligheter och 
kan skapa en inredning helt utifrån dina behov och 
önskemål.

FORMSTABILT OCH VACKERT
I miljöer med höga krav på slitagetålighet, som till 
exempel förskolor, skolor, pentry och personalrum,  
är skåpstommar med vattenfast plywood som kärn-
material idealiskt. 
 Plywood är ett skivmaterial som består av tunna 
träskikt i björk som är krysslimmade, vilket ger en 
både estetisk och mycket formstabil skiva. Materialets 
egenskaper ligger nära massivt trä vilket innebär att 
infästningar, som skruvar och pluggar, har bättre 
förutsättningar. Det ger både längre och bättre 
hållbarhetsförmåga. 
 Careco Strong beläggs med högtryckslaminat 
vilket ger ytan en hög slitagetålighet och förstärker 
materialets kvalitet ytterligare. Den vattenfasta skivan 
tillsammans med högtryckslaminat ger en stom-
tjocklek på 16,4 mm. 

SKÖNHET 
SOM HÅLLER
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Genom att behandla plywooden på olika sätt kan vi skapa 
närmast oändliga variationer och valmöjligheter. 

TRÄ, LACK ELLER FÄRG 
En av plywoodens fördelar, förutom de hållbara egenskaperna, 
är materialets goda förutsättningar för att skapa varierande 
kantprofiler. Förutom den klassiskt raka kan du få allt från 
brutna kanter till fasade eller välvda profiler. 
 Hörnen kan också formas på olika sätt. I till exempel skol- 
eller förskolemiljöer är rundade hörn att föredra. Med hjälp av 
olika typer av kantlister eller lackeringar förändras utseendet 
ytterligare. Du kan välja mellan transparent lack som behåller 
plywoodens karakteristiska linjering eller vitpigmenterad lack 
som skapar en sober känsla. Du kan också få skivan kantbelagd 
med en ABS-kantlist i valfri färg matchande laminatets kulör.
 Även ytorna kan ha olika beläggning för att uppnå önskad 
effekt. Careco Strong beläggs alltid med högtryckslaminat 
vilket, förutom att öka hållbarheten och finishen, skapar 
möjlighet till oändliga variationer. Du kan använda plywooden 
som bas men laminera med trämönster i olika typer av träslag, 
du kan få den enfärgad i valfri laminatkulör eller applicera ett 
mönstrat laminat. 
 Har du en idé, hör av dig så hjälper vi dig att förverkliga den.

FORMER OCH YTOR 
SKAPAR VARIATION



5

Profil med fas 5/2. 

Välvd profil R5.

Profil med fas 5/2. 
Hörn R5.

Profil med fas 5/2. 
Vitpigmenterad, 3%.

Välvd profil R5. Hörn R5. 
Vitpigmenterad, 3%.

Rak profil med  
ABS-kantlist.

Rak profil med   
bruten kant. Hörn R5.

Alla stommar och luckor kan beställas i valfri laminatkulör.

Rak profil med   
bruten kant.

Välvd profil R5.  
Hörn R5.

KANTPROFILER

LAMINATFÄRGER

KANTFÖRSEGLING

Läs mer på careco.se
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SVENSK INREDNING 
FÖR HÖGA KRAV

Våra inredningar är flexibla, funktionsanpassade, enkla att hålla rena och byggda 
för att klara intensiv användning. Men minst lika viktigt – de bidrar till att skapa 
en mjuk och välkomnande känsla.  

EN UNIK BREDD
Careco Inredningar startade 2005 men vår erfarenhet av fast och mobil inred-
ning för offentlig miljö sträcker sig mycket längre än så. Vi vet vad som krävs för 
att tillverka och skräddarsy funktionella inredningar med god design, hög kvali-
tet och attraktiva priser. Vårt sortiment är dessutom speciellt framtaget för att 
passa alla segment inom skola, vård och lab vilket ger oss en unik bredd. 

TILLVERKAS I SVERIGE
Alla våra inredningar tillverkas enligt de specifikationer och branschnormer som 
gäller. Vi har valt att ha vår tillverkning i Sverige för att vi på plats ska kunna över-
vaka och kontrollera produktionen samt säkerställa både leveranssäkerhet och 
tillverkningskvalitet. Dessutom kan du vara säker på att produktionen är både 
miljömedveten och resurssnål.

FLEXIBLA LÖSNINGAR
Så oavsett om du har en stor och komplicerad inredningsentreprenad, behöver 
enstaka objekt eller har behov av specialanpassade lösningar har vi flexibiliteten, 
kapaciteten och kompetensen för att kunna ge dig en genomtänkt kvalitetslösning. 

Vi ser fram emot att få diskutera ditt projekt!

Läs mer på careco.se
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ETT AXPLOCK AV REFERENSER:

Lindens Förskola, Malmö 
Arkitekt: New Line Arkitekter, Malmö

Frans Scharthaus Handelsinstitut, Stockholm 
Arkitekt: Cedervall Arkitekter, Stockholm

Katrinebergsskolan, Göteborg 
Arkitekt: Fredblad Arkitekter, Göteborg

Vendelsömalmskolan, Vendelsö 
Arkitekt: Tengbom Arkitekter, Stockholm

Hagaskolan, Vallentuna 
Arkitekt: Cedervall Arkitekter, Stockholm

Ljungby Lasarett, Ljungby 
Arkitekt: LBE Arkitekt, Växjö

S:t Görans Sjukhus, Stockholm 
Arkitekt: Arkitema Architects, Stockholm

Smörblomman Förskola o Äldreboende, Mönsterås 
Arkitekter: Thomas Ericsson Arkitekter, Stockholm

Strandskolan, Lomma 
Arkitekt: Wigot Arkitekter, Lund

Nya Glänningeskolan, Laholm 
Arkitekt: PE Teknik & Arkitektur AB, Stockholm

Nya Brogårdaskolan, Bjuv 
Arkitekt: Codesign, Malmö

Borgarskolan, Malmö 
Arkitekter: Arkitektgruppen AB, Malmö

Råsslaskolan, Kolmården 
Arkitekt: Arkitektgruppen GKAK, Stockholm

Läs mer på careco.se
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