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SKABE
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SKABSKORPUS

HYLDER

SOKLER

TILSÆTNING TIL SKAB

LYS

Skabskorpus skal være fremstillet i hvide melaminbelagte spånplader, som overholder DIN 68 763.
Pladerne skal have en tykkelse på 19 mm og bagklædningen skal være 4 mm hvidlakeret HDF.
Mellembund i samlingsskabe skal have en tykkelse på 32 mm. Korpusdelene skal være forsynet med forkantlister i 
2 mm ABS med afrundede kanter. Skabene skal samles med lim og dyvler.

Hylder skal være udført i 19 mm melaminbelagte spånplader.
Hylderne skal have stor bæreevne og skal yderligere kunne understøttes ved behov. Hylderne skal være flytbare og 
have en overfladekvalitet, der overholder DIN 68 763.
Korpus til flytbare hylder skal udføres med huller med 32 mm intervaller. Overfladen skal overholde DIN 68 763.
Der skal leveres 4 hylder pr. højskab og 1 hylde i over-/underskabe.

Skabe fra bredde 800 mm skal leveres med 22 mm melaminbelagte hylder. 

Tilsætning til skabe skal udføres i melaminbelagt spånplade, som korpus.

Under alle overskabe skal der monteres en lysliste.

Sokler skal være udført i 16 mm antrazitgrå melaminbelagte spånplader. 
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LÅGER

LAMINATLÅGER

VITRINELÅGER

HÆNGSLER

Låger skal udføres i 16 mm spånplade med højtrykslaminat på begge sider ud fra producentens standard laminat. 
Kanterne skal være underlimede og forseglede. Lakeret kant på 8 mm i ask, bøg eller krydsfinér eller sort samt hvid 
ABS.

Vitrinelåger skal udføres i 16 mm spånplade med højtrykslaminat på begge sider samt ABS kanter.
Glasset skal udføres i 4 mm hærdet glas. Glasset fastgøres på bagsiden med en rengøringsvenlig plastliste.

Vælg mellem 2 typer hængsler:

Hængsel, bæreevne 45 kg.
Hængslet skal være et udvendigt synligt hængsel med en åbningsvinkel på 270 grader. Hængslet skal være 
dokumenteret godkendt til en bæreevne på op til mindst 45 kg. Hængslet skal være monteret i udnakning på lågen. 
Der skal være en justerskrue på korpusside samt en integreret snaplås i hængslet.

Hængsel, bæreevne 150 kg
Hængslet skal være et udvendigt synligt bladhængsel med en åbningsvinkel på 270 grader. Hængslet skal være 
dokumenteret godkendt til en bæreevne på mindst 150 kg. Hængslet skal være rengøringsvenligt. Der må kun være 
2 mm synlige korpuskanter. Der skal være monteret nylonbøsninger for minimum slitage. Hængslerne skal kunne 
skiftes uden at skabene afmonteres. Hængslerne skal monteres med min. 8 skruer i kant/plade. Lågen skal forsynes 
med magnetholder.

GREB

SKUFFER OG INDVENDIGE BAKKER

Greb skal haver Ø10 mm med centerafstand på 160 mm og Ø25 mm roset. 
Farve Alulook. 

Skuffer skal være med metalsider, softclose og 100% udtræk. Skuffebund og bagstykke skal være 16 mm hvid 
melaminbelagt spånplade.

Vægtbegrænsning 45 kg.

Indvendige bakker skal leveres som skuffer. Trådkurve skal være i pulverlakeret stål med 100% teleskopudtræk og 
softclose.



BORDPLADER

LAMINAT

KOMPAKTLAMINAT

MASSIVT BØGETRÆ

RUSTFRIT STÅL

KOMPOSIT

BÆRINGER TIL BORDPLADER

Bordpladen skal udføres i 27 mm spånplade belagt med højtrykslaminat. Kanterne skal være underlimede og 
forseglede. Lakeret kant på 14 mm i ask, bøg eller krydsfinér eller sort samt hvid ABS.

Bordpladen skal udføres i 16 mm kompaktlaminat med fasede kanter på 1x1 mm og i standard farve med sort 
kerne. Bordpladen kan også udføres i syreresistent kompaktlaminat til naturfagslokaler.

Bordpladen skal udføres i 30 mm massiv bøg, der er sortbejdset, olieret eller lakeret.

Stålbordplader skal udføres i syrefast rustfrit stål AISI 316 med vulst på kanterne samt en 22 mm plastfilmsbelagt 
spånplade på bagsiden. Bordplader med vask skal udføres med svejst stålvask med overløb.

Bordplader skal udføres i 12 mm kompositmateriale sammensat af akrylpolymer og aluminiumoxid trihydrat.
Kanterne skal affases og bordpladen være med istøbt vaske. Vaske skal være med overløb. Bordplader skal laves 
uden synlige samlinger.

Bæringer til bordplader, med eller uden hylder, skal produceres i Ø38 mm stålrør. Bæringer til bordplader skal 
udføres i epoxylakeret stål i standardfarverne:

	 Silver, hvid, rød, sort og antracitgrå efter arkitektens ønske.
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