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Fremtidssikrede faglokaleløsninger

ST Skoleinventar Faglokalets førstevalg

ST Skoleinventar (ST) er Danmarks førende 
udbyder af indretningsløsninger til faglokaler og 
specialområder. Med STs dedikerede kompetencer, 
leveres der kvalitets løsninger til både skoler, 
efterskoler, gymnasier og tekniske skoler.  
ST er med til at sætte standarden indenfor bl.a. 
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Organisationen som består af innovative arkitekter, 
ingeniører og skolelærere formår igennem sin 
alsidige erfaring at udvikle ide til færdig løsning 
hos slutbrugeren. Trivsel er i højsæde hos ST og er 
med til at fremtidssikre undervisningsmiljøet med 
inspirerende faglokaleløsninger. 

Mere end 14.000 faglokaler installeret

Hos ST er der samlet mere end 60 års erfaring. 
igennem disse årti har ST udviklet, produceret og 
installeret mere end 14.000 faglokaler. at rådgive 
indenfor faglokaler kræver dyb erfaring og indsigt i 
undervisningsmiljøet, lovgivning, brug af materia-
ler, ergonomi og støj forhold blandt andet. Denne 
erfaring leder til, at organisationen besidder en 
stor kompetence, som er svær at finde tilsvarende. 
Hos ST bliver rammerne sat for kreativ læring og 
kvalitets løsninger.

innovativt læringsmiljø med ST

en ST indretningsløsning bygger på lang erfaring, 
hvori design, kvalitet og funktionalitet er en 
bærende del af løsningen. i en faglokaleløsning er 
der mange vigtige beslutningstagere. ST formår at 
lytte, analysere og bruge denne viden i kombina-
tion med sine erfaringer til at skabe den bedste 
kunde tilpasset løsning. i løsningen er det innova-
tive og læringsmiljøet altid i fokus for at tilsikre en 
inspirerende undervisning og god oplevelse.
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nøglefærdige totalløsninger

Med STs alsidige produktprogram, erfarne 
konsulenter, produktspecialister samt nøje 
udvalgte samarbejdspartnere tilbyder ST et stærkt 
totalløsnings koncept. alt lige fra rådgivning, 
konceptudvikling, projektering, projektstyring, 
egen produktion, levering og montage leveres af 
ST. Dette kan endda komplementeres med unikke 
ST ydelser som finansiering af faglokale løsninger, 
service, ventilations rådgivning og sikkerhedsud-
dannelse. Hos ST er der fokus på at levere en 
samlet og sammenhængende løsning, hvor 
sikkerhed, højt trivselsniveau og vedligeholdelses-
omkostningerne er i fokus. 

Undervisningsmiljøet skal altid optimeres

Sikkerhed og miljø kan aldrig få nok fokus hos ST. 
igennem årtier har ST opbygget kompetencer og 
know-how som er med til at tilsikre, at regler og 
lovgivningen bliver overholdt. Sikkerhedsbestem-
melser bliver løbende opdateret og det er STs 
opgave at tilsikre, at faglokaleløsningen opfylder 
de lokale krav og certificeringer. en14175 (stink-

skabe), indeklima, HeavyDuty og ce mærkning 
er blot nogle af mange relevante certificeringer 
som ST besidder. Kvalitet og slidstyrke er et af STs 
varetegn og krav til underleverandører er et af 
midlerne til at kunne efterleve en høj standard og 
sikkerhed i undervisningsmiljøet. 
For at sikre en fuldendt miljøpolitik har ST valgt 
også at sætte høje krav til materialet i sine 
produkter og ventilationsløsninger. ST vælger 
sine underleverandører nøje og lægger vægt på 
miljø- og kvalitetscertificering. Med de høje krav 
hos ST, er faglokaleløsningerne med til at optimere 
undervisningsmiljøet.

Dansk produceret kvalitet

STs faglokaleløsninger produceres og samles på 
koncernens egne fabrikker i Danmark. Fabrikkernes 
regionale placering sikrer kunden en ensartet og 
høj kvalitet samt en høj leveringssikkerhed, genbe-
stillingsgaranti og service. ST produktionen kan 
hurtigt og enkelt omstilles til både nye materialer 
og varierende seriestørrelser. Denne fleksibilitet 
tilfører kunden konkret mer-værdi. 

et team af undervisningseksperter

STs viden og erfaring er med til at sikre den 
bedste faglokale løsning. alt dette er forankret i 
organisationen som består af arkitekter, ingeniører 
bygningskonstruktører, indretningskonsulenter, 
skolelærer blandt andre. alle har sine kompeten-
ceområder som sikrer en totalløsning, der har lang 
levetid og opfylder alle krav. Det er organisations 
opgave at udvikle løsninger som indretningsmæs-
sigt sikrer holdbarhed, funktionalitet og sikkerhed 
i forhold til den løbende udvikling af pædagogiske 
principper. Det er STs opgave at sikre, at denne 
ekspertviden bliver formidlet til kunden.

»Med ST  
kan du vælge  
at skræddersy din  
indretningsløsning«



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

ST Skoleinventar er en del af Labflex group, som er Skandinaviens største koncern indenfor fremstilling af inventar til laboratorie-, industri- og uddannelsessektoren. virksomhedens viden er samlet i to  

kompetencecentre: Laboratorier og Uddannelse. alle møbler produceres i Danmark. Labflex group - dvs. Labflex a/S, Labflex Ltd., Labflex norge og ST Skoleinventar a/S - er et danskejet familieselskab.  

For yderligere information: www.labflex.com eller www.st-skoleinventar.dk.

Mere end 60 års erfaring har opbygget relevant know-how og prestige reference projekter

asgård Skole

askøy vgS

Bording Skole

cornelius Hansen Skolen

cPH West

Danderyds gymnasium

Det Frie gymnasium

egå gymnasium

eidebakken Skole

engelsborgskolen

esbjerg gymnasium

Fjell Ungdomsskole

Fröviskolan

Förskolan näktergalen

Förskolan vitkålen

gjøvik vgS

gram Skole

græse Bakkeby Skole

gørding Skole

Hamar Katedralskole

Hedegårdene Skole

Helsinge gymnasium

Herfølge Skole

Holsted Skole

HTX Sønderborg

Hunderupskolen

Høgskulen i volda

Høvik Skole

ila Skole

islingeskolen

Kirkebakkeskolen

Kitas gymnasium

Lundskolen

Løjt Kirkeby Skole

Mailand vgS

Marienlyst Skole

Munkekærskolen

niels ebbesen Skolen

nordahl grieg vgS

ny vesterbro Skole

nyboder Skole

nye rørvik Skole

nørre gymnasium

Porsgrunn vgS

rindum Skole

rungsted gymnasium

rynkevangskolen

Selandia HTX

Silkeborg gymnasium 

Skoger Skole

Skole på gasværksvejen

Skovgårdsskolen

Skovshoved Skole

Slagelse gymnasium

Slotsskolen

Smestad Skole

St. Svithun vgS

Stenhus gymnasium

Stord vgS

Swedbank arena

Sätofta Skolan

Søråshøgda Skole

Søvind Skole

Tornbjerg gymnasium

Torstorpskolen

Trekronerskolen

Trysil vgS

Tønder Byskole

vadsø Skole

valby Skole

vardø Skole

videnskabernes Hus

vildbjerg Skole

vågen vgS

YBc

Østre Skole, ikast

Østre Skole, Struer

aabenraa Statsskole

Ågotnes Skole

aalborg Katedralskole

På forespørgsel kan kontakt til referenceprojekter og kunder formidles.
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