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PÄIVÄKOTIKALUSTEET
Nokian Vaneritarvike Oy

Nokian Vaneritarvike Oy on valmistanut päiväkotikalusteita yli 50 vuotta. Kalusteiden toimivuus, turvallisuus ja kestävyys on tarkkaan mietitty kaikissa
ratkaisuissa. Kalusteiden materiaalit täyttävät M1luokan sisäilmavaatimukset.
Tuotteille on myönnetty Suomen Avainlippu.

KAAPPISÄNKY TOBI, TURVAMALLI
Tobi-kaappisänky täyttää julki- ja kotikäyttöön tarkoitettujen, uusimpien kerrossänkystandardien SFS- EN
747-1:2012 turvallisuus, - lujuus ja kestävyysvaatimukset sekä SFS- EN 747-2:2012 testimenetelmät, kaappikerrossänkyihin soveltuvin osin.
Testaukset on tehty Lahden ammattikorkeakoulun
huonekalutestauslaboratoriossa, joka on alan ainoa
akkreditoitu laboratorio Suomessa. Testausselostus
N:o 1715.
Tobi-kaappisänky on hyödyllisyysmallisuojattu FI 9922.
Nouseva liukutikasaskelma
Vaaka-asennossa oleva liukuesteuritettu askelma nousee sivu-urassaan ylös, lukittuen sinne. Tällöin lapsi
pääsee myös päädystä käsin sänkyyn, jos sängyt ovat
kiinteässä rivissä ilman välikaappeja.
Turvalukitukset
Kaappisängyssä on turvalukitus, jolloin sänky lukittuu
aina automaattisesti, kun se käytön jälkeen nostetaan
kaappiin. Myös kaapin ovi lukitaan kiinteäksi sänkyyn
salvalla, joka estää ovien kolistelut lasten nukkuessa.
Tuuletus kaapissa on toteutettu raoilla ylhäällä ja alhaalla. Vuodevaatteet kiinnitetään pikalukollisilla, venymättömillä nauhoilla.
Kevytkäyttöinen
Henkilökunnan työergonomian kannalta sänky on kevyt nostaa kaappiin, laadukkaiden kaasujousien ansiosta.
Kalusteobjektit suunnittelijoille
GDL- ja Revit -kirjastot ovat ladattavissa kotisivuiltamme ja RT CAD -kirjastosta.
Materiaalit
Sängyt ovat huonekalulaatuista koivuvaneria, luonnonvärisenä tai valkolakattuna. Sänkyjen pohjavanerit
ovat rei’itettyä valkolakattua koivuvaneria. Vakiona
kaapin runko ja ovi ovat valkoinen KoskiMel, listoitus 2
mm ABS. Korkeapainelaminaattien värit ovat Formica
IKI:ltä.
Ovessa Blumin saranat, integroiduin vaimentimin,
jolloin ovet sulkeutuvat turvallisen hitaasti ja äänettömästi. Kaappisänky on varustettu säätöjaloin.
Vakiovedin Hahlen 347 BALU.

Kiinteät turvalaidat
Yläsängyssä on korkeat laidat ja alasängyssä pienempiä lapsia varten vierähtämissuojat, joita määräysten mukaisesti ei voida irrottaa ilman työkaluja.
Sänkyjen päädyissä on niklatut nimikyltit.
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KAAPPISÄNKY TOBI, TURVAMALLI
Patja
−− patjan koko 1400 x 530 x 50 mm
−− patjassa vesipestävä, allergiaystävällinen irrotettava päällinen
−− paloluokka SL 2 tai tilauksesta SL 1
Takuu
Tobi kaappisängylle myönnetään 6 vuoden takuu, takuuehtojen mukaisesti.

Liukuesteuritettu vaaka-askelma nousee sivu-urassaan ylös,
lukittuen sinne. Sänkyjen päädyissä on niklatut nimikyltit.

Mitat
−− kaapin korkeus 2300 mm
−− leveys 700 mm
−− syvyys 420 mm oven kanssa
−− tilantarve aukioloasennossa 1800 x 700 mm
−− tilauksesta kaapit myös madallettuina
−− paino 100 kg

Tobi-kaappisängyn tilantarve.

KAAPPISÄNKY JAKE
Pitkään tuotannossamme ollutta Jakea valmistetaan tilauksesta. Materiaalit ja mitat ovat samat kuin Tobi-kaappisängyssä.

Takuu
Jake-kaappisängylle myönnetään 6 vuoden takuu, takuuehtojen mukaisesti.

KAAPPISÄNKY KS 1
Lasten yksisänkyinen versio on suunniteltu päiväkodin pienimmille lapsille. Kahdella ovella varustettu kaappisänky on käytännöllinen sängyn ja säilytyskaapin yhdistelmä.

Takuu
Kaappisängylle myönnetään 6 vuoden takuu, takuuehtojen mukaisesti.

Materiaalit ja mitat
Samat kuin Tobi-kaappisängyssä, paitsi tilantarve aukiasennossa 1680 x 700 mm. Vuodemitat kuten Tobi-kaappisängyssä.

LIINAVAATEKAAPPI LVK 300
Materiaalit
Samat kuin kaappisängyissä ja mitoiltaan yhteensoveltuva
kaappisänkyjen kanssa.

Mitat
• kaapin korkeus 2300 mm, leveys 300 mm ja syvyys 420 mm
• tilauksesta myös erikoisleveyksillä
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LASTENNAULAKKO N 100
Päiväkoteihin suunniteltu lastennaulakko, jossa jokaiselle lapselle on oma lokeronsa. Naulakon kaikki kulmat ja reunat ovat turvallisen
pyöreät. Vapaa haalarikorkeus ankkurikoukusta kenkäritilään noin 1000 mm.
Materiaalit
Luonnonvärinen tai valkolakattu huonekalulaatuinen koivuvaneri.
Pyörivä kromattu 3-haarainen ankkurikoukku ja reppukoukku/lokero. Kenkäritilä polttomaalattua alumiiniputkea ja lisätilauksesta
alla ulosvedettävä, kiillotettu RST tippuvesikaukalo. Yläovet värillistä korkeapainelaminaattia, saatavana myös luonnonvärisenä tai
valkolakattuna koivuvanerina. Pystysivuissa on säätöjalat. Naulakosta myös seinämalli, jolloin lattiatila jää avoimeksi. Ovivärit naulakkoon Formica IKI: n värimallistosta. Ovissa niklatut nimikyltit.
Taustalevy valkoinen, saa myös ilman taustaa.
Mitat
−− korkeus 1520 mm
−− leveydet
−− 2-os. 600 mm
−− 3-os. 900 mm
−− 4-os. 1200 mm
−− syvyys 250 mm, penkin kohdalta 430 mm
−− penkin korkeus 340 mm
Tilauksesta myös erikoismitoilla.

YLÄNAULAKKO JA LOKEROPENKKI N 200
Päiväkoti- ja esikoulukäyttöön tarkoitetut ylänaulakko ja lokeropenkki muodostavat kevyemmän näköisen, mutta käytännöllisen
kokonaisuuden vaatteille ja kengille. Ylänaulakon asennuskorkeudella voidaan valita, tulevatko kalusteet pienille tai isommille
lapsille.
Materiaalit
Huonekalulaatuinen koivukalustevaneri, luonnonvärisenä tai valkolakattuna. Polttomaalattu vaateputki ja Inno 303 kaksoiskoukku,
Inno-tuotteen värimallistosta. Oviväreiksi voidaan valita värillistä
korkeapainelaminaattia, saatavana myös luonnonväristä tai valkolakattua koivuvaneria.
Lokeropenkki on varustettu säätöjaloin.
Ovivärit naulakkoon ja lokeropenkin istuinosaan ovat valittavissa
Formica IKI:n värimallistosta.
Ovissa niklatut nimikyltit.
Mitat
−− ylälokerikon korkeus on 650 mm
−− leveydet
−− 2-os. 600 mm
−− 3-os. 900 mm
−− 4-os. 1200 mm
−− syvyys ylänaukko 250 mm ja lokeropenkki 300 mm
−− lokeropenkin korkeus 340 mm
Tilauksesta myös erikoismitoilla.
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KENKÄTELINE KT 300
Kenkätelineet soveltuvat etenkin päiväkoteihin ja kouluihin. Tippuvesikaukaloilla varustetut kenkätelineet auttavat pitämään
eteiset siistinä, kuivina ja järjestyksessä.
Polttomaalattujen alumiiniputkien alla on
ulosvedettävät kiillotetut RST tippuvesikaukalot. Tilauksesta myös penkkimallina.
Materiaalit
Sivut ovat huonekalulaatuista koivuvaneria
luonnonväriseksi tai valkolakatuksi pintakäsiteltynä. Kenkäteline on varustettu säätöjaloilla. Taustalevy valkoinen, saa myös
ilman taustaa.

Mitat
−− leveydet 605, 705, 805 ja 905 mm
−− syvyys 250 mm,
hyllyjen korkeusvälit 250 mm
−− tasoja 2...5 kpl
−− korkeudet
−− 2-tasoinen 500 mm
−− 3-tasoinen 800 mm
−− 4-tasoinen 1100 mm
−− 5-tasoinen 1400 mm
Valmistetaan myös penkkimallina, jolloin
penkin alla taso ja tippuvesikaukalo, korkeus 380 mm, leveydet kuten kenkätelineet.

HOITOPÖYTÄ, SEINÄMALLI
Seinään kiinnitettävä ja tilaa säästävä hoitopöytä, joka soveltuu erityisesti julkisiin
hoitohuoneisiin ja saniteettitiloihin. Käyttökohteita ovat päiväkodit, neuvolat, sairaalat, ostoskeskukset, huoltoasemat, hotellit, linja-autoasemat ja lentokentät.
Materiaalit
Luonnonväriseksi tai valkoiseksi pintakäsitelty massiivikoivu, laatuluokka A/A pitkäsauva, hoitotaso valkoinen rei’itetty laminaattivaneri, Formica IKI F2255 MicroDot ja
SL 1 -paloluokiteltu hoitoalusta.
Mitat
−− korkeus 760 mm
−− leveys 705 mm
−− syvyys yläasennossa 200 mm ja käyttöasennossa 740 mm
Varustettu kaasujousella, jolloin taso on
helppo laskea käyttöasentoon ja kevyt
nostaa takaisin yläasentoon. Nostettaessa
hoitotaso takaisin ylös, lukittuu se automaattisesti.
Hoitoalustan asennuskorkeus normaalisti
900 mm. Paino 20 kg.
Asennus seinään, sisältää kiinnityslistat ja
asennusohjeet. Asennuksen jälkeen koekuormitus 50 kg:n painolla, seinäkiinnityksen pitävyyden varmistamiseksi. Ylähyllyssä upotukset hygieniatuotteille.
Suunniteltu kovaan laitoskäyttöön.

Ylähyllyssä upotukset hygieniatuotteille.

Kaikki kalusteet toimitetaan aina valmiiksi koottuina ja tarvittaessa paikoilleen asennettuna.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA
Nokian Vaneritarvike Oy
Pikkukorventie 19, 37150 NOKIA
Puhelin 03 3411 222
050 5411 796
Faksi
03 3425 922
mika.laine@vaneritarvike.fi
www.vaneritarvike.fi
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