Skåp som skapar
rum för din förvaring

Klädskåp och tillbehör för alla miljöer

sarpsborgmetall.se

Vi håller alla
möjligheter öppna

Genom egendesign och
produktion har vi utvecklat ett
varierat och ﬂexibelt sortiment av
stålskåp för säker och bra förvaring.
Alla våra skåp kan anpassas
efter ditt behov och miljö. Vi
gör alltid vårt yttersta för att du
som kund ska bli nöjd. Besök oss
gärna på sarpsborgmetall.se
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Modell SMG
Prisvärda och funktionella skåp
Vårt absolut mest sålda skåp. Skåpen kan användas överallt,
i omklädningsrum, i verkstaden, eller i ett kontorslandskap.

För detaljerad beskrivning, se nästa sida.
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Djup: 400 och 550 mm

Höjd: 901 mm (plant tak)

Höjd: 1752 mm (plant tak) / 1861/1902 mm (sluttande tak)

Användbar i de
ﬂesta miljöer

Bredd: 300 och 400 mm

Modell SMG är ett brukarvänligt, stabilt och funktionellt
skåp som passar i de ﬂesta miljöer. Skåpet kan levereras
med många olika tillval, olika kulörer på dörrarna,
underreden, lås, ventilation m.m Skåpet levereras
med helsvetsad stålstomme och solid dörrstopp.
- Helsvetsad stålstomme i ljusgrå RAL 7035 som standard
- Ståldörr med dörrstopp och gummidämpare
- Perforerat golv och luftspalter i övre och nedre frontlist
- Djup 400 och 550 mm. Bredd 300 och 400 mm
- Plant eller sluttande tak. (Höjd 901 mm levereras endast med plant tak)
- 24 st standardfärger på dörrar
- Hasp för hänglås, cylinderlås, myntlås och elektroniskt lås
- Underreden: Sockel, benram eller sittbänk
- Certiﬁkat: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004,

Ståldörr

Plant eller sluttande tak

EN 16121:2013, EN 16122:2012

Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.

Hasp för hänglås, cylinderlås, elektroniskt kodlås och RFID kortlås.
Se våra låsmöjligheter på sid 43.
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Extrahylla för dörr, torkstativ, skohylla och underrede med sittbänk.
Se hela utbudet av underreden och tillbehör på sid 36.
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Modell FFF
Form, färg och funktion
Modell FFF öppnar för många användningsområden, med
bland annat dörrar i laminat, akryl och förstärkt ståldörr.

För detaljerad beskrivning, se nästa sida.
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Höjd: 901 mm (plant tak)

Laminat, akryl eller
stål, valet är ditt

Höjd: 1752 mm (plant tak) / 1861/1902 mm (sluttande tak)

Djup: 400 och 550 mm

Bredd: 300 och 400 mm

Modell FFF är ett modernt skåp med tilltalande design
och stabil konstruktion. Skåpet levereras som standard
med förstärkt ståldörr, men kan också levereras med
laminat eller akryldörr. Skåpet har helsvetsad stålstomme
och dörrar med solid dörrstopp och gummidämpare.
- Helsvetsad stålstomme i ljusgrå RAL 7035 som standard
- Dörrstopp och gummidämpare på alla dörrar
- Perforerat golv och luftspalter i övre och nedre frontlist
- Laminat, akryldörr i stålram eller förstärkt ståldörr
- Djup 400 och 550 mm. Bredd 300 och 400 mm
- Plant eller sluttande tak. (höjd 901 mm levereras endast med plant tak)
- 24 st standardfärger på ståldörrar och 16 st standardfärger på laminat
- Hasp för hänglås, cylinderlås, myntlås, kodlås och elektroniskt lås
- Underreden: Sockel, benstativ eller sittbänk
- Certiﬁkat: EN 14073-2:2004, EN 14073-2:2004, EN 14074:2004,

Akryldörr i stålram.

Laminatdörr

Förstärkt Ståldörr

Plant eller sluttande tak

EN 16121:2013, EN 16122:2012

Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.

Hasp för hänglås, cylinderlås, elektroniskt kodlås och RFID kortlås.
Se hela vårt stora utbud av låsalternativ på sidan 43.
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Skohylla, väggmonterad sittbänk och underrede med sittbänk och
skohylla. Se hela vårt utbud av underreden och tillbehör på sid 36.
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Modell SMZ
För extra mycket plats.
När utrymmet måste utnyttjas maximalt. Laminatdörrar med
snyggt avrundade kanter som ger ett exklusivt intryck.

För detaljerad beskrivning, se nästa sida.
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4Z-skåp

4Z-skåp

Djup: 400 och 550 mm

Höjd: 1752 mm (plant tak) / 1861/1902 mm (sluttande tak)

Exklusivt
och platsbesparande

Bredd: 300 mm (gäller inte 4Z) och 400 mm. Rundad laminatdörr och rak ståldörr.

Modell SMZ är ett stabilt, funktionellt och stiligt klädskåp.
Ett platsbesparande alternativ med gott hängutrymme
och plats för andra saker. Standardinredningen
består av klädstång med ankarkrokar. Dörrarna
levereras med dörrstopp och gummidämpare.
- Helsvetsad stomme i ljusgrå RAL 7035 som standard
- Dörrstopp och gummidämpare på alla dörrar
- Perforerat golv och luftspalter i övre och nedre frontlist
- Laminatdörr eller dubbel ståldörr
- Djup 400 eller 550 mm. Bredd 300 (gäller inte 4Z-skåp) och 400 mm
- Plant eller sluttande tak
- 24 st standardfärger och 16 st standardfärger på laminat
- Hasp för hänglås, cylinderlås, myntlås, kodlås och elektroniskt lås
- Underreden: Sockel, benram eller sittbänk
- Certiﬁkat: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004,

Laminatdörr

Dubbel Ståldörr

Plant eller sluttande tak

EN 16121:2013, EN 16122:2012

Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.

Hasp för hänglås, cylinderlås, elektroniskt kodlås och RFID kortlås. Se
hela vårt sortiment av lås på sid 43.
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Spegel för montering på dörr, sockel och underrede med sittbänk. Se
hela vårt utbud av underreden och tillbehör på sid 36.
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Modell SMS/SMT/SSZ
Skolskåp
Designat för tuffare miljöer.
Levereras i tre olika höjder.

För detaljerad beskrivning, se nästa sida.
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Djup: 400 och 550 mm

Höjd: 901 mm (plant tak)

Höjd: 1327 mm (plant tak)

Höjd: 1752 mm (plant tak) / 1861/1902 mm (sluttande tak)

Extra stabilt.
- för skola och
offentliga miljöer

Bredd: 300 och 400 mm

Modell Skola är en extra kraftig modell som är konstruerad för
att tåla tuffare behandling. Skåp med ett till två fack i höjd, samt
z-skåp, har hyllor med plats för böcker, pärmar och PC. Extra kraftigt
låssystem. Alla skåpen levereras med dörrstopp och gummidämpare.
- Helsvetsad stålstomme och ljusgrå RAL 7035 som standard
- Dubbel ståldörr, 3 mm ståldörr eller laminatdörr infällt i stålram
- Kraftig dörrstopp och gummidämpare på alla dörrar
- Djup 400 och 550 mm
- Plant eller sluttande tak. (Höjd 901 mm och 1327 mm levereras alltid med plant tak)
- 24 st standardfärger och 16 st standardfärger på laminat
- Hasp för hänglås, cylinderlås, myntlås, kodlås och elektroniskt lås
- Underrede: sockel, benram eller sittbänk
- Kan levereras med strömkontakt i varje rum
- Certiﬁkat: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004,

Ståldörr 3 mm

Dubbel ståldörr.

Laminat i stålram

Plant eller sluttande tak

EN 16121:2013, EN 16122:2012

Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.

Hasp för hänglås, cylinderlås, elektroniskt kodlås och RFID kortlås.
Se hela vårt stora utbud av låsalternativ på sid 43.
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Strömuttag, väggmonterad sittbänk och underrede med sittbänk och
skohylla. Se hela vårt utbud av underreden på sid 36.
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Modell SMC
Parskåp - två skåp med samma lås.
Skåp för miljöer med höga krav på god hygien och
hantering av rena och smutsiga kläder.

För detaljerad beskrivning, se nästa sida.
20

21

Parskåp med samma lås
Höjd: 1752 mm (plant tak) / 1902 mm (sluttande tak)

Djup: 550 mm

B: 200+200 mm

B: 300+200 mm

B: 300+300 mm

B: 400+200 mm

B: 400+300 mm

B: 400+400 mm

Modell SMC är ett parskåp för hantering av till
exempel ren och smutsig tvätt på arbetsplatsen.
Skåpet har samma lås för båda dörrarna och praktisk
inredning med hatthylla, klädstång och ankarkrokar.
- Helsvetsad stålstomme i ljusgrå RAL 7035 som standard
- Dörrstopp och gummidämpare på alla dörrar
- Perforerat golv och luftspalter i övre och nedre frontlist
- Stål eller laminatdörr
- Djup: 550 mm
- Plant eller sluttande tak
- 24 st standardfärger på dörrarna och 16 st standardfärger på laminat
- Hasp för hänglås eller cylinderlås
- Underrede: Sockel, benram eller sittbänk
- Certiﬁkat: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004,

Laminatdörr

Ståldörr

Plant eller sluttande tak

EN 16121:2013, EN 16122:2012

Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.

Låsval: Hasp för hänglås eller cylinderlås.
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Benram, sockel eller underställ med sittbänk. Se hela vårt sortiment av
underreden och tillbehör på sid 36.
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Förvaring
för PC och surfplattor
Extra solid - säker förvaring

För detaljerad beskrivning, se nästa sida.
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Höjd: 901 mm

Höjd: 1327 mm

Höjd: 1752 mm

Djup: 400 och 550 mm

Bredd: 400 mm

Vagn för skåp med djup 550 mm

Stabilt förvaringsskåp för PC, surfplattor och andra värdesaker.
Levereras i tre varianter: sex, nio och tolv rum i höjden. Kan levereras
med strömuttag och luftkanaler som gör det möjligt att ladda
medan sakerna ligger tryggt i förvar. Dörrarna har gummidämpare
som hindrar slitage och minskar buller. Skåpet kan levereras med
vagn så att skåpet kan ﬂyttas på ett enkelt sätt, efter behov.
- Helsvetsad stolstomme i ljusgrå RAL 7035 som standard
- Extra stabil ståldörr med gummidämpning
- Hasp för hänglås, cylinderlås, kodlås eller elektroniskt lås
- Levereras med eller utan strömkontakt
- Djup: 400 och 550 mm. Bredd 400 mm
- 24 st standardfärger
- Underrede: Vagn för två skåp med djup 550 mm
- Certiﬁkat: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004,

Solid Ståldörr

EN 16121:2013, EN 16122:2012

Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.

Cylinderlås, elektroniskt kodlås och RFID kortlås.
Se vårt hela utbud av låsalternativ på sid 43.
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Vagn för två skåp med djup 550 mm.
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Mobila ladd- och
förvaringsskåp
26
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10: HxBxD: 1250 x 530 x 500 mm 16: HxBxD: 1060 x 920 x 500 mm 20: HxBxD: 1250 x 920 x 500 mm 26: HxBxD: 1540 x 920 x 500 mm
30: HxBxD: 1250 x 1310 x 500 mm

Praktiska PC-vagnar för förvaring och laddning av
laptop, surfplattor och mobiltelefoner. PC- vagnen
har en myckel solid konstruktion med låsbara dörrar,
lättrullande hjul med låsning, och ett praktiskt handtag
för enkel hantering av vagnen. Varje fack har ett eget
strömuttag. Koppling mot elnätet sker med en strömkabel
med egen 16A säkring och överspänningsskydd.
- Stålstomme i RAL 7021. Dörr i RAL 7035
- Ståldörr med två punkts cylinderlås
- Solida hjul med fotbroms
- Gemensam elanslutning med säkring
- Handtag för enkel hantering
- Varje fack har eget strömuttag
- Sekvensiell strömstyrning till varje fack
- God ventilation
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Förvaring för de små och
värdefulla prylarna
50

60

80

30
5

10

20

5: HxB: 780 x 210 mm. 21 kg - 10: HxB: 780 x 390 mm. 31 kg - 20: HxB: 780 x 750 mm. 58 kg - 30: HxB: 930 x 930 mm. 94 kg
50: HxB: 1530 x 930 mm. 132 kg - 60: HxB: 1530 x 1110 mm. 162 kg - 80: HxB: 1530 x 1470 mm. 211 kg

Praktiska småfacksskåp med numrerade nycklar för
förvaring av plånbok, mobiltelefon, nycklar och andra småsaker.
Fackets öppning är 120x125x190 mm (h x b x d) Passar
utmärkt på gymmet, kontoret eller i omklädningsrummet.
Skåpen är förberedda för att fästas i vägg.
- Helsvetsad stålstomme i ljusgrå RAL 7035 som standard
- Solid 2 mm tjock ståldörr
- 24 st standarfärger, se översikt på sid 44
- Cylinderlås
- Djup 200 mm

BxDxH:
200x150x150 cm

BxDxH:
270x350x270 mm

BxDxH:
250x400x450 mm

Hasp för hänglås, cylinderlå, elektronisk kodlås
och elektronisk kortlås, RFID.

Solida och tuffa boxar som enkelt kan monteras i
olika sammansättningar. Här är det bara fantasin som
sätter gränsen för form och uttryck. Ett platsbesparande
alternativ för förvaring av små värdesaker.
- Helsvetsad stomme i ljusgrå RAL 7035 som standard
- 24 st standardfärger och 16 st standardfärger på laminat,
se översikt på sid 44
- Hasp för hänglås eller cylinderlås
- Stål eller laminatdörr. Stl 20x15x15, levereras endast med ståldörr
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Kläd och torkskåp
Djup: 400 och 550 mm

Djup: 550 mm

Klädbytesskåp
Bredd: 400 mm

Djup: 490 mm

Höjd 2006 mm (plant tak)

Höjd: 1752 mm (plant tak) / 1902 mm (sluttande tak)

Höjd: 1752 mm (plant tak) / 1861/1902 mm (sluttande tak)

Hantering av rena,
smutsiga och fuktiga kläder

Smutstvättskåp
Bredd: 400 mm

Torkskåp
Bredd: 800 mm

Klädbytesskåpet har 6 eller 11 rum och en dubbel dörram som gör
att man kan öppna en av dörrarna eller alla dörrar samtidigt. Detta
skåp kan levereras med brevinkast i dörren. Smutstvättskåpet
har öppning högst upp för inkast av smutsig tvätt. Torkskåpet har
integrerat värmeelement och ﬂäkt för effektiv tork av smutsiga kläder.
- Stomme i standardfärg RAL 7035
- Dörrstopp och gummidämpare på alla dörrar
- 24 st standardfärger på dörrarna, se översikt på sid 44
- Cylinderlås

Städskåp
Helsvetsad städskåp med ett stort och
fyra mindre fack. Skåpet har bra ventilation,
upphängsningskrokar och är utrustat
med cylinderlås med espanjolettlås.
- Stomme i standard ljusgrå RAL 7035
- 24 st standardfärger på dörrarna. Se översikt på sid 44
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Djup: 550 mm

Höjd: 214 mm

Höjd: 195 mm

Djup: 550 mm

Bredd: 400 mm

Djup: 600 mm

Höjd: 190 mm

Utvecklat speciellt för
brandmän, polis och
soldater

Bredd: 800/1000 mm

Bredd: 680 mm

Våra specialskåp är i första hand anpassade för brandmän,
poliser och soldater. Skåpen är mycket funktionella coh det
ligger en tanke bakom den allra minsta produktdetaljen.
Brandskåpet är konstruerat utan dörrar så att man snabbt
och effektivt kan få tag på utrustningen. Vårt soldatskåp har
många hyllor och plats för förvaring av vapen. Polisskåpet är
extra rymligt och levereras med sittbänk, skohylla och rör för
anslutning till mekanisk ventilation.

Brandmansskåp
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Polisskåp

Soldatskåp
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Sittyta i lackad furu
eller grå laminat.

Fristående sittbänkar

Sittbänkar och underreden

Art. nr.

Beskrivning

Art. nr.

Beskrivning

60014-02

Sittbänk i lackad furu

1100 x 320

60014-LA

Sittbänk i grå laminat

1100 x 320

60015-02

Sittbänk i lackad furu

b x d (mm)
2000 x 320

60015-LA

Sittbänk i grå laminat

b x d (mm)
2000 x 320

Sittbänkar för montering på vägg
Art. nr.

Beskrivning

65615-02

Sittbänk i lackad furu

1100 x 320

65615-LA

Sittbänk i grå laminat

1100 x 320

65616-02

Art. nr.

Sittbänk i lackad furu

Beskrivning

b x d (mm)
2000 x 320

65616-LA

Sittbänk i grå laminat

b x d (mm)
2000 x 320

D

Sittbänk för väggmontering

Helsvetsad sockel

Helsvetsad benram med justerskruv

Djup: 833 mm.

Höjd: 140 mm

Höjd: 145 mm

Sittyta i lackad furu eller grå laminat.

Färg: RAL 7021

Färg: RAL 7021

Helsvetsad sittbänk med justerskruv

Hög benram med justerskruv

Skohylla

Sittyta i lackad furu eller grå laminat.

Höjd: 400 mm

Praktisk skohylla för sittbänk och hög

Höjd: 400 mm, Djup 550 mm

Färg: RAL 7021

benram.

D

Färg: RAL 7021

Bredd: 300, 400 oBS måtten
Färg: RAL 7021

Spegel till dörr

Dörrhylla i stål

Torkstativ

Skohylla

Mått: 150 x 210 mm

Färg: RAL 7040

Med två armar för att hänga

Mått: 260 x 335 mm

Levereras med dubbelsidig

upp skor, handskar osv.

Höjd: 170 mm

tejp för enkel montering.

Färg: RAL 7040.

Färg: RAL 7040.

Dörrhylla i stål och torkstativ kan monteras på insidan av SMG skåp.
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Ibland är det skönt att
sitta på bänken

Ensidig sittbänk i
lackad furu.

Stabila och sköna sittbänkar som passar i de

Längd 1110 mm.
Tvåsidig sittbänk i grå

Art. nr. 60008-02

ﬂesta miljöer. Underrede i svetsade fyrkantsrör i

laminat.
Längd 2000 mm.

pulverlackat svart (RAL 7021). Sittyta i grå laminat

Art. nr. 60013-LA

eller lackad furu. Dubbla krokrader i stål.
- Underrede i svart RAL 7021
- Sittyta i grå laminat eller lackad furu
- Bredd 1100 och 2000 mm
- Ensidigt stativ: 6 eller 12 st krokar
- Tvåsidigt stativ: 12 eller 24 st krokar

Ensidigt sittbänk

Tvåsidig sittbänk

Art. nr.

38

h x b x d (mm)

Art. nr.

60008-02

Lackad furu

1800 x 1100 x 380

60011-02

Lackad furu

60010-02

Lackad furu

1800 x 2000 x 380

60013-02

Lackad furu

h x b x d (mm)
1800 x 2000 x 710

60008-LA

Grå laminat

1800 x 1100 x 380

60011-LA

Grå laminat

1800 x 1100 x 710

60010-LA

Grå laminat

1800 x 2000 x 380

60013-LA

Grå laminat

1800 x 2000 x 710

1800 x 1100 x 710
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Krokar, hyllor
och klädställ
Skohylla för väggmontering

Stativen är i pulverlackade i ljusgrått, (RAL 7035)
stål och hyllor i eloxerad aluminium.

Art. nr. 60152.
Art. nr. 60153.

L x D: 1050 x 365 mm
L x D: 2030 x 365 mm

Art. nr. 60154.

L x D: 3010 x 365 mm

Klädhängare levereras som ensidig eller tvåsidig modell, med eller utan skohylla.

Krokrad med 7 st stålkrokar
Art.nr. 60019 Krokrad, 7 krokar. Längd: 1250 mm

Krokrad med 7 st krokar, i eloxerad aluminium.
Art.nr 60016, 7 korta krokar. Längd: 1050 mm.

Krokrad i eloxerad aluminium
Art.nr 60017, 4 långa och 3 korta krokar. Längd: 1050 mm.

Art. nr. 60000

Art. nr. 60002

Krokrad i eloxerad aluminium
Art.nr 60018. 7 långa krokar. Längd 1050 mm

Ensidig klädhängare

40

Tvåsidig klädhängare

Artikkel

Beskrivning

h x b x d (mm)

Artikkel

60000

Ensidig med skohylla

1770 x 1050 x 380

60012

Beskrivning

h x b x d (mm)

Tvåsidig med skohylla

1770 x 1050 x 710

Tvåsidig med skohylla

1770 x 2030 x 710

Tvåsidig med skohylla

1770 x 3010 x 710

60006

Ensidig med skohylla

1770 x 2030 x 380

60001

Hatthylla med krokrad

Hatthylla utan krokrad

60009

Ensidig med skohylla

1770 x 3010 x 380

60002

Art. nr. 60024.
Art. nr. 60025.
Art. nr. 60026.

Art. nr. 60027.
Art. nr. 60028.
Art. nr. 60029.

60033

Ensidig utan skohylla

1770 x 1050 x 380

60036

Tvåsidig utan skohylla

1770 x 1050 x 710

60034

Ensidig utan skohylla

1770 x 2030 x 380

60037

Tvåsidig utan skohylla

1770 x 2030 x 710

60035

Ensidig utan skohylla

1770 x 3010 x 380

60038

Tvåsidig utan skohylla

1770 x 3010 x 710

L x D: 1050 x 365 mm
L x D: 2030 x 365 mm
L x D: 3010 x 365 mm

L x D: 1050 x 365 mm
L x D: 2030 x 365 mm
L x D: 3010 x 365 mm
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God ventilation
avgörande för optimal
hygien

Säker förvaring många alternativ
Cylinderlås eller hasp för hänglås ingår i alla våra skåp utan pristillägg.
Önskar du andra låsalternativ som visas nedan hänvisar vi till vår prislista.

➀

➂

Hasp för hänglås

Hasp för hänglås till skolskåp

ASSA cylinderlås

Eurolocks cylinderlås

Anpassat för hänglås med diam

Ett extra kraftigt lås för säker låsning.

I huvudnyckelsystem, 2 st

I huvudnyckelsystem, 2 st

5 mm bygel, Standardlås.

Standardlås.

nycklar medföljer. Tillval.

nycklar medföljer. Standardlås.

Myntlås med returränna

Uppsamlingsbox till myntlås

Manuellt kodlås

Hänglås

2 st nycklar medföljer.

2 st nycklar medföljer.

I huvudnyckelsystem.

Diam 5 mm, kan levereras med

Tillval.

Tillval.

Tillval.

eller utan huvudnyckelsystem. 2
st nycklar medföljer. Tillval.

➁

Naturlig ventilation

Mekanisk ventilation

Självventilerande skåp har den enklaste

Frånluftsventilerade skåp har en invändig luftkanal som är kopplad till en mekanisk ﬂäkt. Luften leds

formen av ventilation. Skåpets perforerade

genom byggnadens ventilationssystem och ut ur huset. Det skapas undertryck i skåpen. Samtidigt

botten, tillsammans med luftspalterna ovanför

ventileras luften genom skåpen.

och nedanför dörrarna, gör att luften i skåpet

Denna typ av ventilation rekommenderas för klädskåp där det krävs torkning av fuktiga kläder och

cirkulerar.

handdukar. Skåp som är förberedda för denna typ av ventilation har hål överst i alla gavlar för montering

Elektroniskt kodlås.

Elektroniskt kortlås, RFID.

Tillval.

Tillval.

av ventilationsrör. Skåpen levereras med alla invändiga detaljer för anslutning till byggnadens
ventilationssystem. För denna typ av ventilation rekommenderar vi skåp med sluttande tak.
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Standardfärger för ståldörrar

Standardlaminat

Andra RAL-färger kan levereras på förfrågan.

Andra laminatfärger kan levereras på förfrågan.

RAL 1013

RAL 1015

RAL 1017

RAL 2009

RAL 3003

RAL 3005

Oyster White

Light Ivory

Saffron Yellow

Traffic Orange

Ruby Red

Wine Red

RAL 3020

RAL 4005

RAL 5003

RAL 5007

RAL 5010

RAL 5012

Traffic Red

Blue Lilac

Saphire Blue

Brilliant Blue

Gentian Blue

Light Blue

RAL 5018

RAL 6011

RAL 6033

RAL 7001

RAL 7016

RAL 7021

Turquoise Blue

Reseda Green

Mint Turquoise

Silver Grey

Anthracite Grey

Black Grey

F1040

F0189

F7924

F2253

Alpino

Sparta

Lead

Diamond Black

F7940

F3210

F7845

F7966

Spectrum Yellow

Levante

Spectrum Red

New Burgundy

F7897

F7967

F7851

F7914

Spectrum Green

Hunter Green

Spectrum Blue

Marine Blue

F7921

F6149

F0190

F6945

Birch

Light Oak

Finn Beech

VirrVarr Black

Laminatdörrar och laminatgavlar
Laminatdører
og laminatgavler

RAL 7031

RAL 7035

RAL 7040

RAL 8016

RAL 9005

RAL 9010

Blue Grey

Light Grey

Window Grey

Mahogany Brown

Jet BMack

Pure White

F7921
Birch

F6149
Light Oak

11 i Matt 58)
(laminatetvil
kommer
levereras
(laminaten
bli levertatt
i Matte58™
)

Högtryckslaminat med
kantlist.
Kantlisten följer
Høytrykkslaminert
plateABS
med
ABS kantlist.
laminaten F7921
F6149 F7921
Light Oak
och
F0190 Finn
Kantlisten
følger Birch,
laminatene
Birch,
F6149
Light
Oak
og F0190
Finn
laminater
Beech.
Övriga
laminat
harBeech.
en gråØvrige
ABS kantlist
motsvarande
har
en grå ABS kantlist tilsvarende laminatfargen
laminatfärg F7924 Lead.
F7924 Lead.

F0190
Finn Beech

F7924
Lead
Semi gloss
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Var uppmärksam på att dessa färger är vägledande. I praktiken kan avvikelser förekomma beroende på typ av underlag,

Var uppmärksam på att dessa färger är vägledande. I praktiken kan avvikelser förekomma beroende på typ av underlag,

ﬁlmtjocklek, glans, pigment med speciella egenskaper.

ﬁlmtjocklek, glans, pigment med speciella egenskaper.
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550 mm

550 mm

550 mm
2302 mm

400 mm

400 mm

1752 mm

400 mm

2047 mm

1897 mm

2042 mm

400 mm

145 mm

140 mm

1892 mm

1902 mm

1752 mm

400 mm

145 mm

140 mm

2261 mm

1752 mm

2006 mm

1897 mm

2001 mm

1892 mm

1861 mm

1752 mm

Mått på skåp och underreden

Djup 400 mm

650 mm

Djup 550 mm

800 mm
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