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Garderobeskap
og
småfagskap
Besøk www.constructor.no/Produkter/Lager-og-verkstedsmiljo/Garderobeskap-og-smafagskap/ for siste oppdatert informasjon.
Enten du har bruk for å utnytte plassen bedre eller øke
sikkerheten for personalet, kan Constructor hjelpe deg med
systemer og produkter.
Mesaninkonstruksjoner og skillevegger gir ekstra plass, og
nettingveggene beskytter personalet. Vi kan dessuten tilby et
omfattende utvalg av garderobe- og verktøyskap til sikker
oppbevaring.

Garderobeskap og småfagskap er ett
produkt i kategorien

Lager- og verkstedsmiljø
Garderobeskap og småfagskap
Mesaninsystem
Nettinghyller
Nettingvegger
Veggsystem Cassette900
Verktøyskap LOCK
Besøk www.constructor.no for å se andre
produkter.
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Beskrivelse

Constructors garderobeskap finnes i mange forskjellige typer, alt fra svært
enkle stålskap til designskap i tre eller laminatutførelse. Felles for alle er at de
skal være utformet på en sånn måte at de kan oppbevare et klesskift og gjerne
med skillevegg for at man i samme skap skal kunne oppbevare både private
klær og arbeidsklær. For best mulig hygiene, bør garderobeskapene ha
ventilasjon og evt. også kunne kobles til et mekanisk ventilasjonssystem

Barnehager, skoler, garderober og forsamlingslokaler er ofte utstyrt
med en eller annen form for låsbare oppbevaringsskap. Kommunale
lokaler som idrettshaller og svømmehaller har alltid kleskap i sine
garderober.
Skapene leveres med sokkel eller benstativ og har ofte en sittebenk i
forkant. Design og utforming varierer veldig, men har til felles at de
skal oppbevare de ansattes klær og andre personlige eiendeler på
en trygg, sikker og miljøtilpasset måte.
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Spesifikasjoner

Garderober og garderobeinnredning er i visse miljøer f.eks. på skoler og i
idrettshaller utsatt for stor slitasje. Derfor er skap i disse miljøer ofte
forsterket i såvel rammeverk som dører.

Låssystem er enten hasp med hengelås eller med innebygget
sylinderlås. Spesialskap forekommer for enkelte yrkeskategorier,
med bl.a. åpne innredinger der det foreligger krav til rask tilgang,
f.eks. på brannstasjoner.
Det er viktig å klargjøre bruksområdet for å få riktig skap med riktige
innredningsdetaljer som kreves i det spesielle tilfellet. Våre
garderobeskap og småfagskap holder alltid god kvalitet og
servicegrad.

Skapalternativ:
Bredde 300 eller 400 mm
Flatt eller hellende tak
Leveres ferdig montert eller i "knock down" utførelse
Mange fargemuligheter
Leveres i stå, laminat eller tre.
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