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Kollegier og ungdomsboliger
Velindrettede fysiske rammer med kundetilpassede inventar løsninger

ST Skoleinventar og jeres kollegie
Nøglefærdige totalløsninger

Dansk produceret kvalitet

Med ST´alsidige produktprogram, erfarne
konsulenter, produktspecialister samt nøje
udvalgte samarbejdspartnere tilbyder ST et stærkt
totalløsnings koncept til jeres kollegie. Alt lige
fra rådgivning, konceptudvikling, projektering,
projektstyring, egen produktion, levering og
montage leveres af ST. Hos ST er der fokus på at
levere en samlet og sammenhængende løsning,
hvor sikkerhed, højt trivselsniveau og vedligeholdelsesomkostninger er i fokus.

ST´ kollegie løsninger produceres og samles på
egne fabrikker i Danmark. Fabrikkernes regionale
placering sikrer kunden en ensartet og høj kvalitet
samt en høj leveringssikkerhed, genbestillingsgaranti og service. ST produktionen kan hurtigt og
enkelt omstilles til både nye materialer og
varierende seriestørrelser. Denne fleksibilitet
tilfører kunden konkret mer-værdi. Kvalitet og
slidstyrke er et af ST´varetegn og krav til underleverandører er et af midlerne til at kunne efterleve
en høj standard og sikkerhed på kollegierne.

Sikkerhed og Miljø

»Med ST
kan du vælge
at skræddersy din
indretningsløsning«

Et team af rådgivere
Igennem årtier har ST opbygget kompetencer og
know-how, som er med til at tilsikre, at regler
og lovgivningen bliver overholdt. Sikkerhedsbestemmelser bliver løbende opdateret og det
er ST´opgave at tilsikre, at kollegieværesler og
fælleskøkkener og arealer opfylder krav, behov og
forventninger. For at sikre en fuldendt miljøpolitik,
har ST valgt også at sætte høje krav til materialet i
sine produkter og ventilationsløsninger. Vi vælger
vores underleverandører nøje og lægger vægt på
miljø- og kvalitetscertificering.

ST´ viden og erfaring er med til at sikre den bedste
indretningsløsning til jeres kollegie. Alt dette er
forankret i organisationen som består af arkitekter,
ingeniører, bygningskonstruktører og indretningskonsulenter. Alle har sine kompetenceområder. Det
er organisations opgave at udvikle løsninger som
indretningsmæssigt sikrer holdbarhed, funktionalitet og sikkerhed. Og at denne ekspertviden bliver
formidlet til kunden.
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Køkken i niche
Brugervenlige og moderne 1 rums køkkener, tilpasset små dimensioner, –
men med maksimal udnyttelsesgrad. Vandrette og lodrette flader i dokumenterede rengøringsvenlige flader.

Fleskible køkkener
ST Skoleinventar har leveret fælleskøkkener til Tingbjerg kollegiet. Køkkenerne er speciel designede i tidløst og moderne design, med markedets
stærkeste og bedste hængsel. Bladhængslet er produceret i aluminium og
kan modstå belastning på 150 kg. uden nedbøjning.

Skabsvæg med individuelle skabe
Lockers leveres som individuelle skabe, med mulighed for at få låger med
white board overflader. Kan tilpasses alle dimensioner og med låsesystem
efter ønske.

Det er robustheden, der gør forskellen!

Danmarks stærkeste hængsel

Skuffer

ST skoleinventar er kendt for sit veldokumenterede stærke
hængsel. Bladhængslet er produceret i aluminium og udført i et
slankt og tidløst design - og kan modstå belastning på 150 kg.
uden nedbøjning.

Alle skuffer leveres med soft close med en bæreevne på 45 kg.
Skuffer kan sammensættes efter behov, fra enkelte elementer til
hele skuffesystemer. Leveres med fuldt udtræk, i flere bredder og
højder og er monteret med kraftige rullebeslag.

Trådkurve

Låger og greb

Udtrækshylder- og kurve er altid monteret med kraftige rul-

Til hver låge hører et bestemt greb og hængsel i høj kvalitet.
Alle greb produceres i 160 mm silver og kan leveres med eller
uden roset. Skabslåger og overflader leveres i 18 mm plade med
højtrykslaminat.

for etlebeslag
uforpligtende
besøg
og euroskruer
i hyldebærehuller med et interval på kun
32 mm i højden. Indretning og afstand mellem kurve og bakker
er derfor meget fleksibel.

For yderligere information eller ønskes et uforpligtende besøg,
bedes i kontakte:
Kim Dengsø Nielsen
Salgschef
T +45 2023 5388
kdn@st-skoleinventar.dk

ST Skoleinventar A/S
Gl. Kongevej 14-20
DK -6880 Tarm
T +45 9737 1188
F +45 9737 2327
info@st-skoleinventar.dk
www.st-skoleinventar.dk

