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DAGHEMSINREDNING
Nokian Vaneritarvike Oy

RT 38893 sv
552.1 Hus 2000
662.1 Hus 90 
X78 daghem    SfB
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Nokian Vaneritarvike Oy har tillverkat fasta inred-
ningar för daghem i mer än 50 år. Att möblerna fung-
erar, är säkra och hållbara är noggrant genomtänkt i 
samtliga lösningar. Materialen i möblerna uppfyller 
inomhusluftkraven enligt klass M1.
Produkten har beviljats Nyckelflaggan.

SKÅPSÄNG TOBI, SÄKERHETSMODELL

Skåpsängen Tobi uppfyller de nyaste kraven på stan-
darder för våningssängar enligt SFS-EN 747-1:2012 på 
säkerhet, hållfasthet och hållbarhet samt enligt test-
metoderna SFS-EN 747-2:2012, för skåp och vånings-
sängar i tillämpliga delar.
Testerna har utförts i möbeltestningslaboratoriet vid 
yrkeshögskolan i Lahtis, som är det enda ackrediterade 
laboratoriet i Finland. Testningsredogörelse Nr 1715. 
Skåpsängen Tobi har bruksmodellskydd FI 9922.

Stigande glidstege
I vågrätt ställning stiger den halkskyddade stegen i si-
dofåran uppåt och låser sig där. Sålunda kan ett barn 
från sängändan komma upp i sängen, om sängarna 
står i en fast rad utan mellanskåp.

Säkerhetslåsningar
Skåpsängen har säkerhetslåsning, varvid sängen alltid 
låses automatiskt, då den efter användning lyfts in i 
skåpet. Även skåpdörren låses fast i sängen med en re-
gel, som hindrar att dörrarna skramlar då barnen sover. 
Ventilationen i skåpen har genomförts med springor 
upptill och nedtill. Sängkläderna fästs med otänjbara 
band som försetts med snabblås.

Lätt att använda
Med tanke på personalens arbetsergonomi är sängen 
lätt att lyfta in i skåpet, tack vare de högkvalitativa gas-
fjädrarna.

Möbelobjekt för planerare
GDL- och Revit-biblioteken kan laddas ned från vår 
webbplats och från RT CAD -biblioteket.

Material
Sängarna är av björkfaner i möbelkvalitet, i naturfärg 
eller vitlackade. Sängarnas bottenfaner är vitlackat 
björkfaner med hål. I standardutförande är stommen 
och dörren vit KoskiMel, listning 2 mm ABS. Färgerna i 
högtryckslaminatet är från Formica IKI.
Dörren har Blums gångjärn med integrerade dämpare, 
varvid dörrarna stängs långsamt på ett säkert sätt och 
ljudlöst. Skåpsängen är utrustad med justerbara fötter.
Standardhandtaget är Hahlen 347 BALU.

Fasta säkerhetskanter
Övre sängen har höga kanter och nedre sängen för mindre barn rullskydd, vilka 
enligt bestämmelserna inte kan lösgöras utan verktyg.
Sängändorna har namnskyltar i nickel.

RT produktinformation
RT CAD -bibliotek 
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SKÅPSÄNG JAKE

LINNESKÅP LVK 300

SKÅPSÄNG KS 1

Mått
 − skåpets höjd 2300 mm
 − bredd 700 mm
 − djup 420 mm med dörren
 − utrymmesbehov i öppet läge 1800 x 700 mm
 − på beställning också lägre skåp
 − vikt 100 kg

Vi har länge haft Jake i vår produktion och tillverkar den på be-
ställning. Material och mått desamma som i skåpsängen Tobi.

Material
Desamma som i skåpsängarna och måtten är kompatibla med 
skåpsängarna.

Versionen med en enda barnsäng har ritats för daghemmets 
minsta barn. Skåpsängen med två dörrar är en praktisk kombi-
nation av säng och förvaringsskåp.

Material och mått
Desamma som för skåpsängen Tobi, med undantag för utrym-
mesbehovet i öppet läge 1680 x 700 mm. Sängmåtten som i 
skåpsängen Tobi.

I vågrätt ställning stiger den halkskyddade stegen i sidofåran 
uppåt och låser sig där. Sängändorna har namnskyltar i nickel.

Utrymmesbehovet för skåpsängen Tobi.

Madrass
 − madrassen storlek 1400 x 530 x 50 mm
 − madrassen har ett tvättbart, löstagbart överdrag som är al-
lergivänligt

 − brandklass SL 2 eller på beställning SL 1

Garanti
 − Skåpsängen Tobi har 6 års garanti, i enlighet med garanti-
villkoren.

Mått
• skåpets höjd 2300 mm, bredd 300 mm och djup 420 mm
• på beställning också med specialbredder

Garanti
Skåpsängen har 6 års garanti, i enlighet med garantivillkoren.

Garanti
Skåpsängen Jake har 6 års garanti, i enlighet med garantivillkoren.

SKÅPSÄNG TOBI, SÄKERHETSMODELL
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Material
Björkfaner i möbelkvalitet, i naturfärg eller vitlackat. Roterande 
3-grenad ankarkrok i krom och ryggsäckskrok/fack. Skogallret 
ugnslackfärgat aluminiumrör och som tillvalsutrustning utdrag-
bar, polerad RST droppvattenho. Dörrarna upptill av färgat hög-
tryckslaminat, finns också som björkfaner i naturfärg eller vitlack-
at. De lodräta sidorna har justerbara fötter. Klädhängaren finns 
också som väggmodell, varvid golvutrymmet blir öppet. Dörrfär-
gerna till klädhängaren ur Formica IKI:s färgsortiment. Dörrarna 
har namnskyltar i nickel. Bakgrundsskivan är vit, finns också utan 
bakgrund.
Mått

 − höjd 1520 mm
 − bredder

 − 2-del. 600 mm
 − 3-del. 900 mm
 − 4-del. 1200 mm

 − djup 250 mm, vid bänken 430 mm
 − bänkens höjd 340 mm 

På beställning också specialmått.

BARNKLÄDHÄNGARE N 100 

ÖVRE KLÄDHÄNGARE OCH BÄNK MED FÖRVARING N 200

Övre klädhängare och bänk med förvaring som är avsedda för 
daghem och förskolor har ett lättare utseende, men är en praktisk 
helhet för kläder och skor. Med monteringshöjden för övre kläd-
hängaren kan man välja om inventarierna är för små eller större 
barn.

Material
Björkfaner i möbelkvalitet, i naturfärg eller vitlackat. Ugnslack-
färgat klädrör och dubbelkroken Inno 303, ur Inno-produktens 
färgsortiment. Som dörrfärg kan väljas färgat högtryckslaminat, 
finns också som björkfaner i naturfärg eller vitlackat.
Bänken har justerbara fötter.
Dörrfärgerna till klädhängaren och bänken kan väljas ur Formica 
IKI:s färgsortiment.
Dörrarna har namnskyltar i nickel.

Mått
 − övre glädhängarens höjd är 650 mm
 − bredder

 − 2-del. 600 mm
 − 3-del. 900 mm
 − 4-del. 1200 mm

 − övre glädhängarens djup 250 mm och bänken 300 mm
 − bänkens höjd 340 mm

På beställning också specialmått.

Barnklädhängare som planerats för daghem och där varje barn har sitt eget fack. Alla hörn och kanter är tryggt runda. Den fria overall-
höjden från ankarkroken till skogallret är cirka 1000 mm.
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TILLVERKNING, FÖRSÄLJNING OCH RÅDGIVNING

Nokian Vaneritarvike Oy
Pikkukorventie 19, FI-37150 NOKIA
Telefon +358 3 3411 222
 +358 50 5411 796
Fax +358 10 231 7059
mika.laine@vaneritarvike.fi
www.vaneritarvike.fi

Skoställningar lämpar sig särskilt bra för 
daghem och skolor. Skoställningarna har 
försetts med droppvattenhoar vilket hjäl-
per till att hålla tamburerna rena, torra och 
i ordning. Under de ugnslackfärgade alu-
miniumrören finns utdragbara, polerade 
RST droppvattenhoar. På beställning också 
med bänkmodell.

Material
Sidorna är björkfaner i möbelkvalitet, i na-
turfärg eller med vitlackad ytbehandling. 
Skoställningen har justerbara fötter. Bak-
grundsskivan är vit, finns också utan bak-
grund.

Mått
 − bredder 605, 705, 805 ja 905 mm
 − djup 250 mm, höjdmellanrum mellan 
hyllor 250 mm

 − antal hyllor 2...5 st..
 − höjder

 − 2-hyllor 500 mm
 − 3-hyllor 800 mm
 − 4-hyllor 1100 mm
 − 5-hyllor 1400 mm

Tillverkas också som bänkmodell, varvid 
under bänken finns hylla och droppvatten-
ho, höjd 380 mm, bredder desamma som 
för skoställningarna. 

SKOSTÄLLNING KT 300

Skötbord som kan fästas i väggen och som 
spar utrymme. Lämpar sig särskilt för all-
männa skötrum och hygienrum. Använd-
ningsplatser är daghem, rådgivningar, 
sjukhus, köpcenter, bensinstationer, hotell, 
busstationer och flygplatser.

Material
Naturfärgad eller med vit ytbehandling i 
massiv björk, kvalitetsklass A/A lång stång, 
skötbordet är av vitt laminerat faner och 
försett med hål, Formica IKI F2255 Micro-
Dot och skötbordet av brandklass SL 1.

Mått
 − höjd 760 mm
 − bredd 705 mm
 − djup i stängt läge 200 mm  
och i öppet läge 740 mm

Försedd med gasfjäder, varvid bordet en-
kelt kan fällas ned och lyftas upp tillbaka. 
Då skötbordet lyfts upp, låser det sig auto-
matiskt.

Skötbordets normala installationshöjd 900 
mm. Vikt 20 kg.

Monteras i väggen, fästlister och monte-
ringsanvisning ingår. Efter monteringen 
testbelastning med en vikt på 50 kg för att 
säkerställa väggfästningen och dess håll-
fasthet. I övre hyllan finns infällningar för 
hygienartiklar.
Planerad för flitig anstaltsanvändning.

SKÖTBORD, VÄGGMODELL

Samtliga inventarier levereras färdigt hopsatta och vid behov installerade på plats.

Övre hyllan har infällningar för hygienartiklar.


