
SKÅPSTOMMAR



SK ÅPSTOMMAR
OPTIMAL A LÖSNINGAR FÖR ERA BEHOV OCH KRAV

Stommens material är oftast den viktigaste delen för lång hållbarhet. Konsultera oss gärna beträffande 
vilket utförande som passar bäst utifrån era behov. Careco har lång erfarenhet av utförda projekt med 
olika materialval och kan ge er vägledning om vad som passar bäst i olika miljöer. 

Välj material med omsorg och för lång hållbarhet vilket förutom estetiska aspekter kommer att ge er en 
bättre långsiktig ekonomisk lösning. Careco producerar skåp, bänkskivor och hyllplan utifrån era behov.

TILLVERKNING I  SVERIGE FRÅN EGET SNICKERI

Med egen tillverkning från vårt snickeri i Gnesta garanterar vi ett resultat enligt rådande branschnormer och 
specifikationer. Våra stommar är av hög kvalitet och passar alla miljöer med krav på hållbarhet, även extra 
hårt utsatta. I denna katalog visar vi våra olika stommaterial, som även innefattar luckor och lådförstycken. 

VÅR AFFÄRSIDÉ 

”Careco Inredningar är ett svenskt inredningsföretag som under ledorden funktion, 
kvalitet, kreativitet och flexibilitet skapar inredningar anpassade efter dina specifika behov” 

MED KUNSK AP OM DAGLIGT SLIT

Vi har lång erfarenhet av fast och mobil inredning som tål hård belastning och som samtidigt är lättskött 
med en tilltalande design. Leveranstrygghet, gedigen kunskap och stor lyhördhet gentemot våra kunders 
önskemål och förutsättningar är självklara parametrar i våra erbjudanden.
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Spånskiva

Vanligast förekommande kärnmaterial i våra stommar, luckor och 
lådförstycken är spånskiva. För extra hållbarhet använder vi oss av 
19 mm direktlaminerad spånskiva för stommen med en kantlist av 
ABS (köksstandard för stommar är 16 mm).

Föreligger inga specifika krav på att skåpen i högre grad ska stå emot 
väta eller kommer att utsättas för kraftigt slitage, så är spånskiva det 
självklara valet.

För skåp som överskrider bredd 1000 mm använder vi oss av spån-
lamell som kärnmaterial i hyllor och vid behov även i topp och botten. 
Spånlamell består av tätlimmad furu/gran belagd med 3-4 mm spån-
skiva och står emot permanent nedböjning. Spånskivan kan beläggas 
med högtryckslaminat för att öka materialets kvalitetsegenskaper, 
såsom bl a slagtålighet.

Givetvis går det att kombinera stomme av spånskiva med lucka av 
plywood eller MDF.

Medium Density Fibreboard (MDF)
Ur slitage- och hållfasthetsynpunkt är egenskaperna i det närmaste 
likvärdiga med spånskiva.

Skåpstommarnas ytor är som standard belagda med direktlaminat och 
kanterna beläggs med ABS-list, stommen har en tjocklek på 19 mm. 

MDF-skivan kan istället för att vara belagd med direktlaminat beläg-
gas med högtryckslaminat för att öka materialets kvalitetsegenskaper, 
såsom bl a slagtålighet.

På luckor och lådförstycken går det, med fördel, att klarlackera 
kanterna.

Plywood
I miljöer såsom förskolor, skolor, pentry och personalrum med höga 
påfrestningar och krav på hög slitagetålighet rekommenderar vi en 
skåpstomme med plywood som kärnmaterial. Om inredningen riskerar 
att utsättas för fukt och väta rekommenderar vi vattenfast plywood.

Plywood är ett skivmaterial som består av tunna träskikt i björk som är 
krysslimmade vilket ger en estetisk och mycket formstabil skiva i för-
hållande till vikten. I sina egenskaper ligger plywood nära massivträ 
och därmed har infästningar, såsom skruvar och pluggar, bättre 
förutsättningar och därmed längre samt bättre hållbarhetsförmåga än 
tillsammans med spånskiva. 

Materialet kan beläggas med högtryckslaminat viket ger ytan en hög 
slitagetålighet och förstärker materialets kvalitet ytterligare. Skivan 
tillsammans med högtryckslaminat ger en stomtjocklek på 16,5 mm.

Kanterna kan klarlackeras alternativt kantlistas.

Beroende på vilken miljö inredningen ska användas i ställs olika krav. Vi strävar efter att i så hög grad som möjligt anpassa 
vår inredning till att uppfylla dessa krav med hänsyn taget till bland annat önskad hållbarhet, estetik och budget.

     Kärnmaterialen CLASSIC, STRONG och SOLID finns även att tillgå som vattenfast alternativ om inredningsmiljön ställer      
     sådana krav.

Förutom val av stomme ska ytbehandling och kantlister väljas – se guideline nedan.
Vi hjälper självklart till att hitta en optimal lösning för just ert behov. Kontakta oss för mer information.

YTBEHANDLING - Stommar,  luckor & lådfronter

* Inredningen tål ej någon längre påverkan av konstant fukt (se anvisningar för respektive produkt). Careco Inredningar 
rekommenderar endast material för olika miljöer och utlovar inga garantier för att materialet håller för varaktig fuktpåverkan.

KANTLISTER - Stommar,  luckor & lådfronter

Bänkskivor och hyllplan levereras naturligtvis med samma kärnmaterial som stommar, luckor och lådförstycken om så önskas. 

Mer information om ytbehandling och kantlister finns i vår katalog ”Kulör- och materialguide”
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YTBEHANDLING

Direktlaminat X X
Högtryckslaminat X X X
Fanér X X X
Vattenfast * X X X

KANTLISTER

ABS-list X X X
Massiv trälist X X X
Fanérlist X X X
Synlig plywood med klarlack X
Synlig MDF med klarlack X
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