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2.195,Ekskl. MVA

 Kjøp 
Forvent et Levering

11.02.2020

h x b x d (mm)

1900x300x550

Låst ype

sylinderlås

Versjon

skråt t t ak

Rom/skap

2

Varenummer

116384

Beskrivelse
Helsveiset garderobeskap i st ål, 1 x 30 cm med skråt t t ak og
samlet st ørrelse h x b x d = 1900 x 300 x 550mm.
Garderobeskapet har lys grå farge RAL7035 og lys grå RAL7035
dører, 2 dører i høyden, og leveres ferdig med sylinderlås
mont ert i dørene.
Sono leverer allt id garderobeskap med låser inkludert i
leveransen - så sparer du verdifull t id! Det t e personalskapet
leveres med sylinderlås (inkludert t o nøkler) i dørene, noe som
kanskje er å foret rekke i garderober hvor personalet har hvert
sit t personlige skap. Mast ernøkkel som passer for alle låsene, er
t ilgjengelig som t illeggsut st yr om det er ønskelig. Ta kont akt
med oss, så hjelper vi deg med ret t låsvalg.
Garderobeskapet kan med fordel plasseres på ulike t yper
underst ell. Velger du sokkel unngår du at det samler seg
gjenglemt e t ing under skapet , samt idig skapet får en flot t
avslut ning mot gulvet . Sokkelen leveres i sort lakkert ut førelse –
så unngår du st riper og merker fra vaskeut st yr.
Plasseres skapet på en beinramme, vil skapet løft es opp fra
gulvet og forenkler rengjøring også under skapet . Vi anbefaler
bruk av beinramme spesielt i garderober som brukes på anlegg
eller st øvet e omgivelser.
Er det t range forhold i garderoben, vil underst ell med sit t ebenk
gi en svært arealint ensiv løsning. Oft e er det behov for
sit t ebenker i garderoben, og med denne inkludert i
skapunderst ellet sparer du verdifull plass.
Våre personalskap er ut viklet i t råd med krav og behov ved
norske arbeidsplasser gjennom generasjoner, blant annet med
hele 550mm skapdybde. Sono garderobeskap har nat urlig
vent ilasjon med perforert bunn og luft espalt er i front list både
oppe og nede. Skapet har forst erket e dører, st øydempet med
gummidemper. Velg helsveiset e garderobeskap fra Sono, så
slipper du t idkrevende og komplisert mont ering  support
@sono.no  6916 5500
garderobeskapene leveres klare t il bruk.
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