
SKOLEINVENTAR

GAVE TIL LÆRERVÆRELSET?

NEMMERE HVERDAG PÅ  
BAKKEVEJENS SKOLE

EKSKLUSIVE RABATTER TIL DIG

LÆKKERT SKOLEINVENTAR 
TIL GODE PRISER

Se mere inde i kataloget

Læs mere om nyt populært faglokale  
på skole i Bramming

Find din rabatkode inde i kataloget

ST Skoleinventar er din specialist 
i at udvikle, producere og levere 
indretninger af høj kvalitet til  
undervisningssektoren
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BRUG DIN  
RABATKODE OG   

SPAR 20%  
PÅ DIN ORDRE

Se hele vores store udvalg på

st-skoleinventar.dk

Hygiejnestation i 
slidstærk melamin

kr. 3.299,-

Find dit næste whiteboard, hæve-/sænkebord 
og meget andet 

Gå også på jagt i Outlet



kr. 1.020,- kr. 7.860,-

Fra kr. 730,-

kr. 690,-

kr. 13.990,-

kr. 3.080,-

kr. 2.990,-kr. 3.790,-

kr. 725,-

Elevstol PC vogn

ST knagerække

Elevbord

PC vogn

Højbord

Hæve-/sænkebordHæve-/sænkebord

Stol til højbord

Lærer / Elev

Stol i birkefiner med skridsikker fodstøtte.

Fodstøtten kan justeres i højden.

Fås i flere farver.

Siddehøjde 49 cm

Praktisk, mobilt computerskab med 10 rum. Til  

opbevaring og ladning af pc, tablet og  

mobiltelefoner. Solid konstruktion. Låsbar dør.

H1250 x B530 x D500mm 

Vægt 46 kg

Knagerække med stor roset og 6 dobbeltknager.

Findes i hvid eller sort og i bredde 90 og 120 cm 

(med 8 dobbeltknager).

Bordplade med 700x600 mm birk højtrykslaminat, 

alugrå stel.

Højde 72 cm

Praktisk, mobilt computerskab med 20 rum. Til  

opbevaring og ladning af pc, tablet og  

mobiltelefoner. Solid konstruktion. Låsbar dør.

H1250 x B920 x D500mm 

Vægt 72 kg

Perfekt samlingspunkt til gruppearbejde eller til 

pauserne.

Findes i 9 forskellige størrelser.

Pænt, stilrent og moderne design.

Bordpladen fås i bøg, hvid eller valnød melamin. 

Stellet fås i sort eller silver.

Bordplade størrelse: 140x60 cm

Højdejustering: 68-118 cm

Lille, elegant computerbord.

Bordpladen fås i bøg, hvid eller valnød melamin. 

Stellet fås i sort eller silver.

Bordplade størrelse: 117x90 cm

Højdejustering: 68-120 cm

Lækker, klassisk skalstol med god siddekomfort. Stel 

i krom.

Totalhøjde: 113 cm

Sædehøjde: 75 cm

Brug koden WEB20 på st-skoleinventar.dk inden 31.12.2020 og få 20% rabat på dit køb (gælder ikke taburetter og outletvarer)

UHØRT 
BILLIGT
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kr. 375,-

kr. 400,-

kr. 325,-

kr. 400,- kr. 400,-

ST taburet

Trin taburet*

ST taburet

Trin taburet* Trin taburet*

Taburetter

Klassisk, robust og praktisk taburet. Fodstøtte i 4 forskellige højder gør, at  

taburetten kan bruges af mange forskellige aldersgrupper.

Sæde i bøgefiner, stel i silver.

H600 mm

Sæde i bøgelaminat m/ krysfinérkant, stel i mørk grå 

struktur. Kan stables.

H680 mm

Klassisk, robust og praktisk taburet. Sæde i bøgefiner, stel i silver.

H450 mm

Sæde i blå laminat, stel i sort struktur. Kan stables.

H520 mm

Sort PUR sæde, stel i lys grå struktur. Kan stables.

H680 mm

UHØRT 
BILLIGT

* Demovarer - der kan forekomme mindre skønhedsfejl.
   Min. køb 6 stk - begrænset antal.

Ring til os på 4028 2330

GAVE TIL  
LÆRERVÆRELSET
Som lidt ekstra til julehyggen sender vi en 
gave med på alle ordrer over 500 kr. ved 
bestilling før 31.12.2020



I sommeren 2020 stod et nyt faglokale til hjemkundskab klar på Bakkevejens Skole i  
Bramming, der fra start er populært og får skolen til at anbefale ST Skoleinventar til andre.

Nyt skolekøkken gør hverdagen 
nemmere på Bakkevejens Skole

Projektet starter, da Esbjerg Kommune kontakter salgs- og 
projektkonsulent Jens Christensen fra ST Skoleinventar:

- De skal i gang med et nyt hjemkundskabslokale på  
Bakkevejens Skole i Bramming. De kender os fra tidligere,  
da vi har haft mange projekter sammen på forskellige  
skoler og i institutioner, så vi er det naturlige valg, fortæller 
han.

En god oplevelse med ST Skoleinventar
Med i processen omkring nye faglokaler på Bakkevejens 
Skole er altid pedel Steffan Boesen. Han er med fra start 
til slut og har kun pæne ting at sige om samarbejdet med 
ST Skoleinventar:

- Jeg har det overordnede overblik fra skolens side på  

sådan et projekt. Derfor er jeg også med fra starten med teg-
ninger, indretning og materialevalg til gennemgangen ved af-
levering, siger han og fortsætter:

- Vores ønske er et hjemkundskabslokale, der er så  
vedligeholdelsesfrit som muligt i forhold til rengøring.  
Derudover vil vi gerne undgå for mange låger, så det er til 
at overskue, hvad der er i køkkenet. Og så vil vi gerne have 
bordplader i rustfrit stål. De kan tåle lidt af hvert og er  
nemme at gøre rene. Så det er perfekt i et skolekøkken.

Det færdige lokale med inventar og hvidevarer er blevet  
taget godt imod af hele skolen:

- Vi har været meget tilfredse med samarbejde med ST  
Skoleinventar. Jeg har ikke en finger at sætte på dem og deres 



arbejde. Er der en udfordring, bliver der taget hånd om det 
med det samme. Mere kan man ikke ønske sig eller forvente, 
fortæller pedel Steffan Boesen.

- Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra andre på  
skolen. Faglærerne er glade for lokalet og siger, at det er  
dejligt og indbydende. Opgaven med overskuelighed og nemt 
at kunne gøre rent er også lykkedes til fulde. Jeg vil helt  
sikkert anbefale ST Skoleinventar til andre. De ringer bare, 
lyder det afslutningsvis fra Steffan Boesen med et smil.

Fokus på detaljerne
I samarbejde mellem Bakkevejens Skole, Esbjerg  
Kommune og ST Skoleinventar er forskellige ønsker og 
behov blevet forenet med fokus på nem vedligeholdelse, 
overskuelighed og funktionalitet. Med i kvalitetssikringen 
er også faglærer og formand for hjemkundskabslokalet 
Anja Lind Saner:

- Jeg er blevet spurgt til råds undervejs og har kunnet give 
mine ønsker med. Det betyder noget at have været i lokalet 
med børnene til daglig. Eksempelvis er jeg stor fortaler for 
stålbordpladerne. Ellers har jeg haft meget fokus på, at det 
skal være nemt at gøre rent.

Resultatet er ifølge Anja Lind Saner ikke kun blevet  
funktionelt. Det tilføjer også noget ekstra til rummet: 

- Lokalet virker meget større nu på trods af, at vi har fået flere 
stationer ind. Og så gør farverne virkelig noget. Der er en ro, 
når man kommer ind i lokalet, som også udstråler noget til 
børnene om, at her holder vi det rent og ordentligt, fortæller 
faglæreren.

Der er ingen tvivl om, at det nye faglokale på Bakkevejens 
Skole bringer glæde. Det lever op til forventningerne, som 
blev skabt i processen, og fungerer godt i hverdagen med 
undervisere og elever:

- Det lever helt sikkert op til forventningerne. Det er funk-
tionelt og overskueligt. Især rullebordene giver os nogle 
helt nye muligheder, og indretningen med hylder gør det  
meget nemmere at se, om alt er, som det skal være i køkkenet 
og resten af lokalet, roser Anja Lind Saner fra Bakkevejens 
Skole, der understreger, at overskuelighed er en vigtig  
faktor, da tiden som regel er knap i hjemkundskabs- 
timerne.

Skræddersyede detaljer i skolekøkkenet
Faglokalet på Bakkevejens Skole er overordnet et godt  
eksempel på, hvordan de danske skolekøkkener indrettes.  
Der er valgt slidstærke materialer og overflader, der er 
nemme at tørre af. 

- De kommer til at skifte hvidevarer flere gange før inventar,  
tilføjer salgs- og projektkonsulent Jens Christensen fra  
ST Skoleinventar med et smil.

Derudover er alle løsninger overvejet i forhold til overskue- 
lighed og fleksibilitet. Eksempelvis kan arbejdspladsen 
forlænges af de mobile borde for enden af hvert køkken. 
Selvom det er en spiseplads, er arbejdshøjden hævet til 
90 cm som resten af køkkenbordet. Skal det mobile bord 
fungere som spiseplads, er der høje skamler med.

I faglokalet til hjemkundskab i Bramming er der også  
lavet skræddersyede løsninger, som har krævet ekstra 
præcision. Der er nemlig søjler i lokalet, hvor køkkenøerne 
skal placeres:

- For at få køkkenøer og søjler til at passe sammen må vi 
måle ekstra op og svejse bordpladerne på stedet, så de 
går omkring søjlerne. Det kræver lidt ekstra, men kan  
sagtens lade sig gøre. Alle vores projekter er jo skrædder- 
syede til den enkelte skole eller institution, lyder det fra  
Jens Christensen.

Hos ST Skoleinventar er der altid hjælp at hente, når 
det kommer til at vælge de rigtige materialer eller sikre  
funktionel indretning. Man behøver langt fra at stå med 
de færdige tegninger klar. Hos ST Skoleinventar tilknyttes  
et helt team af eksperter til hvert projekt med en  
projektkonsulent, tegner og montagetageleder, der står 
for projektledelse, produktion og montering.

Se flere referencer på 
st-skoleinventar/inspiration



Fra kr. 1.040,- kr. 80,-

kr. 1.999,-

kr. 1.999,- kr. 1.276,-

Fra kr. 949,-

kr. 920,-

kr. 796,-

kr. 650,-

Stålvask ST400 Vandlås til stål-og PVC vaske

Berøringsfrit armatur

Berøringsfrit armatur Håndspritdispenser

PVC vask

Køkkenarmatur

Håndspritdispenser

Køkkenarmatur

Vaske og blandingsbatterier

Vask med kuvertfald og strainer.

Til både ilægning og underlimning.  

Fås i 3 forskellige størrelser og findes også som 

syrefast.

1½” x 50mm

Bordarmatur i messing med krom overflade. Fast tud 

med 60 mm fremspring.  

Højde på udløb 100 mm

Bordarmatur i messing med krom overflade.  

Højde på udløb 124 mm

Håndspritdispenser incl. højdejusterbar gulvstander  

og drypbakke. Alle typer/fabrikater af flydende 

håndsprit kan benyttes. Batteridrevet: 6 x AA (op til 

40.000 operationer).

Vask i sort PVC til ilægning. Inkl.  

bundventil og standrør.

Findes i 4 forskellige størrelser.

1-grebs køkkenarmatur i PVD overflade med  

messing vippegreb. Svingbar 360° tud med  

200 mm fremspring, højde på tududløb 225 mm.

Håndspritdispenser, bordmodel. Alle typer/fabrikater 

af flydende håndsprit kan benyttes. Batteridrevet: 6 x 

AA (op til 40.000 operationer).

1-grebs køkkenarmatur i krom. Svingbar 120° tud 

med 230 mm fremspring.

Brug koden WEB20 på st-skoleinventar.dk inden 31.12.2020 og få 20% rabat på dit køb (gælder ikke taburetter og outletvarer)

UHØRT 
BILLIGT
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Fra kr. 1.300,-

Fra kr. 1.350,- Fra kr. 1.480,-

kr. 1.480,-

Fra kr. 1.650,- Fra kr. 1.350,-

Fra kr. 5.745,-

Whiteboardtavle

Opslagstavle Opslagstavle

Flipover tavle

Whiteboardtavle Gummiopslagstavle

Svingtavle

Opslagstavler og whiteboards

CLEAN whiteboardtavle produceret med  

hygiejnisk overflade designet til at nedbryde 99% af 

alle bakterier.

Findes i 8 forskellige størrelser.

CO2 neutral opslagstavle med bambuskant. Tavlen 

er lavet af 100% FSC® certificeret materiale, og  

produktionen sker på 100% ren vindenergi fra 

Danmark.

Findes i 5 forskellige farver og størrelser.

Bæredygtig opslagstavle med let afrundede  

aluminiumskanter og plastbeskyttere.

Findes i 5 forskellige farver og størrelser.

Tavlen er monteret i sølvepoxy stativ, svagt bagud-

bøjet for rette skrivevinkel og med låsbare hjul. Den 

kan holde alle typer blokke, og enkeltark kan isættes 

blokholderens klemfunktion. Flipoverens  

tavleelement er magnetisk whiteboard. 

Tavle: H100 x B80 cm

EARTH whiteboardtavle med bambuskant. Tavlen er 

lavet af 100% FSC® certificeret materiale, og  

produktionen sker på 100% ren vindenergi fra 

Danmark.

Findes med 3 forskellige overflader og i 5  

forskellige størrelser.

EARTH gummiopslagstavle med bambuskant. 

Tavlen er lavet af 100% FSC® certificeret materiale, 

og produktionen sker på 100% ren vindenergi fra 

Danmark.

Findes i 5 forskellige størrelser.

Tavlen er monteret i sølvepoxy stativ med sving 

rundt funktion for rette skrivevinkel og med låsbare 

hjul.

Ring til os på 4028 2330

VIND LÆKKERT  
SKÆREBRÆT
Vi trækker lod om 50 skærebrætter  
på alle tilmeldinger til  
nyhedsbrevet frem  
til 31.12.2020

Tilmeld dig på  
st-skoleinventar.dk



Få besøg af en af vores 3 konsulenter 
- eller ring direkte til webshoppen

ST Skoleinventar A/S     -     Gl. Kongevej 14-20     -     DK - 6880 Tarm     -     T +45 9737 1188     -     CVR-nr. 21 63 90 44     -     webshop@st-skoleinventar.dk

kr. 444,-

kr. 555,-

kr. 777,-

kr. 22,- kr. 5.525,-

Fra kr. 48,-
Trekantbord

Elvita mikrobølgeovn

Opslagstavle

Hængelås Værktøjsskab

Bestikbakker

Outlet

Trekantet bord med hjul. Bordplade og stel i antracit. 
Demovare - der kan forekomme mindre skønhedsfejl. 

Begrænset antal.

1130 x 800 x 800 mm

Højde 710 mm

M203, hvid, 20 liter.

Opslagstavle med strukturvævet stof, så huller fra 

nåle ikke vises. Leveres med skjult ophæng. 
Demovare - der kan forekomme mindre  

skønhedsfejl. Begrænset antal.

H123 x B200 cm

Solid og sikker hængelås fremstillet i  

aluminium. Selve bøjlen er fremstillet i hærdet stål,  

og har NANO behandling der giver en høj  

korrosionsbeskyttelse.

Korpus og hylder er fremstillet i 18 mm  

birkekrydsfiner.

H1800 x B800 x D430 mm

Bestikbakke i lakeret bøg. Holdbar løsning til orden i 

dine skuffer.

354x100x53 mm, 452x100x53 mm,  

354x306x53 mm, 452x306x53 mm

Henrik Søndberg
3078 7026 

Fyn & Sydjylland

Jens Christensen
3078 7050

Midt- & Nordjylland 

Michael L. Jensen
2688 6790
Sjælland

Lene Bertelsen
4028 2330
Webshop

Thomas Hejlsvig
4028 2330
Webshop

Der tages forbehold for trykfejl


