
Förvaring för offentlig miljö



BASTA-systemet  
drivs av IVL Svenska  
Miljöinstitutet.

REPA är näringslivets 
system för återvinning 
av förpackningar.

Tillverkat  
i Sverige

Sonesson Inredningar har tillverkat skåp för personlig förvaring sedan 1914. I mer än 100 år har vi utrustat skolor, idrottsanläggningar  
och andra offentliga miljöer med förvaringsskåp som har öppnats och stängts fler gånger än någon orkar räkna. Idag tillverkar vi 
även fastighetsboxar med samma kompromisslösa kvalitetskänsla.

Trots det hårda dagliga slitaget och den ofta ganska omilda behandlingen i skolor,  
omklädningsrum och offentliga rum, fortsätter våra skåp att fungera. Dag ut och dag 
in. Decennium efter decennium. Det är svensk kvalitet av ett slag som gränsar till det 
osannolika.

Men förvaringsskåp eller fastighetsboxar ska ju inte bara tåla att användas i decennier.  
De ska uppfylla höga estetiska krav också. Sonesson Inredningar har utföranden i alla  
varianter, för alla kunder - från det enkla och funktionella till det mest eleganta  
och avancerade.

Med rötter tillbaka till förra sekelskiftet är det dessutom ett tryggt val att investera  
i en förvaringslösning från Sonesson Inredningar. Vi fanns här igår och vi finns här  
i morgon.

Produktion i Malmö i mer än 100 år





Ett skåp är ett skåp, samma men ändå så olika. Olika är också de miljöer där Sonesson Inredningars klädskåp finns. Det kan vara i det  
fuktiga omklädningsrummet på simhallen, i den trånga byggboden eller på det sofistikerade gymmet. Därför har Sonesson Inredningar  
så många varianter på ”samma skåp”, allt anpassat för kundens specifika behov. Det kan vara en enkel sak som inredningen i skåpet,  
ett speciellt ventilationssystem, kodade lås eller ett materialval som passar projektet. Kombinationerna är nära nog oändliga.

Tack vare en mängd färgalternativ för såväl plåt- som laminatskåpen kan du skapa sköna, trivsamma miljöer.  
Välj enhetligt samma färg genomgående eller variera efter tycke och smak.

Klädskåp





Våra standardskåp går att anpassa så mycket att man kan tro att de är special. Sonesson Inredningars specialskåp däremot, är något 
helt annat, de är special som standard. Med 90 års erfarenhet av förvaringsskåp i plåt, har Sonesson Inredningar fått förtroendet att 
utveckla förvaringsskåp till många av våra myndigheter och större företag. Det kan vara skåp med speciell tork- och ventilations- 
funktion till JAS pilotens G-dräkt.  Brandmannens, polismannens eller tulltjänstemannens skåp med plats för kläder och specialutrustning,  
givetvist anpassat för kängor, hjälmar och tunga västar. Det kan vara till någon yrkesgrupp inom försvarsmakten där extra höga krav  
på säkerhet ställs i kombination med funktion och design. Funktionen med fläkt inne i MILO-skåpen är något som kanske även passar  
i skåpet till Ishockeyspelare. Att Sonesson Inredningars specialskåp är standard, hindrar inte möjligheten att anpassa dem i färg eller  
material för att få dem som kunden vill.
 

Professionella specialskåp





Förvaringsskåp
Tänk dig hur mycket olika saker det finns att förvara – det är mycket, eller hur? Ungefär så tänkte vi på Sonesson Inredningar när vi skapade 
vår förvaringsserie SONO FLEX.  Vi behövde en förvaringsserie med många olika varianter. En serie med allt - från ett skåp med en dörr  
i olika storlekar, till ett skåp med olika antal dörrar och i olika höjder. Vi ville dessutom ha en stark insida och en snygg utsida. 

I offentliga miljöer utsätts ofta inredningar för höga påfrestningar, vilket kräver material som håller. Stommen i SONO FLEX är av stål  
och dörrarna är infällda i dörrkarmen med dolda gångjärn. Den konstruktionen gör skåpen extremt tåliga och motståndskraftiga,  
något som inte syns på utsidan då de har anpassats med färg och material för att kännas rätt i sin miljö
 
 
 





Trångt om plats, hårt slitage och flera olika behov som ska tillfredsställas – skolmiljön ställer verkligen krav på smarta lösningar.  
SONO skolskåp har därför designats för att utnyttja begränsade ytor maximalt, tåla tuffare tag och finnas i flera modeller och  
storlekar. I skolan skiftar skåp ofta användare då elever byter årskurs. De utsätts för slitage av ytterkläder och mängder av böcker som 
ska förvaras. Skolskåpen måste klara påfrestningarna. Därför är samtliga hyllplan och bokfack svetsade i stommen. Dessutom är skåpet 
förstärkt på utsatta ställen och då framförallt ramen kring dörren Det förstärkta dörrstoppet, som är svetsad i dörrbladet, är en av säker-
hetsdetaljerna i ett skolskåp från Sonesson Inredningar. Självklart finns flera varianter av låsanordningar. Välj mellan cylinderlås, klinka 
för hänglås eller kodlås. Låssystem där eleven använder ett passerkort, som också öppnar skolans dörrar, finns numera också som en 
möjlighet. Att skolskåpen kan fås med uttag för el- och datanät är en självklarhet för dagens skola.
 
 
 

Skolskåp och Laddskåp





Det finns alltid en kombination som passar. Det är kunden som väljer. Sonesson Inredningars förvaringar finns i flera olika djup,  
bredder och höjder. De finns i kombinationer med olika eller med samma bredd. De finns med en, två, tre, fyra, fem, sex eller tolv  
dörrar. De kan placeras på sockel eller benstativ. Behöver du sittmöjlighet finns det varianter med stativ kombinerat med sittbänk.  
Välj mellan plant eller sluttande tak. Ja, kombinationerna är många och då har vi bara nämnt utsidan.

Med det breda urvalet av inredningar och tillbehör kan man ge skåpen precis den funktion som önskas. Från det personliga  
säkerhetsfacket till spegeln för make-up. Avdelaren som skiljer arbetskläder från de privata eller fläkten som gör skorna torra är  
andra exempel på bra tillbehör ur sortimentet. Något som också är bra är att en stor del av inredningen går att monteras i efterhand. 

All förvaring från Sonesson Inredningar har helsvetsade stålstommar för maximal hållbarhet. Allt stål pulverlackas. För att möta olika 
behov finns dörrar i ett antal varianter. De kan vara av stål eller laminat eller i en kombination av dessa. Plexiglas är ytterligare ett  
alternativ. 

Sonesson Inredningar har 20 lackkulörer och 15 laminat som standard, men där finns egentligen ingen begränsning. Alla RAL kulörer 
samt Formicas hela laminatprogram offereras. 

Dragonskolan i Umeå, som visar bilderna här intill, är ett exempel på utbildningsskåp där färgvalet bidrar till en utvecklande miljö. 
Skolskåpen levererade inklädda i olika höjder med laminatdörrar och kodlås. Naturligtvis med eluttag för laddning av dator  
och mobil.

Mått,färger och material





Modern skola med häftiga fotomotiv
En möjlighet att skapa just det uttryck kunden vill ha på sin förvaring är SONO MOTIV. Där ”skräddarsyr” vi laminatdörrarna med  
det foto kunden önskar. Det kan vara för att skapa ett speciellt tema eller för att förstärka den design som önskas. 

Att bygga in skåpen eller att förse dem med en toppskiva i trä eller något annat material är ytterligare en variant som tillför både 
funktion och känsla. Det är bara fantasin som begränsar.

Tillsammans med kund och arkitekt förverkligar Sonesson Inredningar projektens idéer. Några exempel är Stora Hammars nya 
grundskola i Höllviken, ritat av Chroma Arkitekter och Spritmuseum i Stockholm, ritat av Lomar arkitekter, fotograf Edvard Koinberg.





Fastighetsboxar
Vi utvecklar och tillverkar våra fastighetsboxar med samma benhårda krav på kvalitet som de övriga förvaringsskåpen.  
De ska också tåla dagligt och problemfritt användande år ut och år in.

Men en fastighetsbox ska ju inte bara tåla att användas i decennier. Den ska tåla att tittas på också. Därför erbjuder vi Sveriges  
bredaste sortiment av fastighetsboxar i utföranden som passar alla krav. Från det enkla och funktionella till det mest eleganta  
och avancerade.

Vi leder utvecklingen av fastighetsboxar i Sverige. Och vi gör det med en blandning av produktnyheter, kvalitet, design och service 
på dina villkor. Det betyder till exempel att alla våra fastighetsboxar med god marginal överträffar de kvalitetskrav som ställs av 
Svensk Provningsanstalt och postföretagens nätverk Forum för Fastighetsboxar. 





Förvaringssystem
Tänk dig ett mekano i verklig storlek. Lägg till läckra färger och slit-styrka. Bygg ditt eget system och skruva i snygga krokar.  
Där har du SONO Inredningssystem BST i ett nötskal. Inredningen är speciellt utvecklad för entréer och kapprum i förskolor,  
fritidshem, låg- och mellan- stadier, men passar även för omklädningsrum och olika samlinslokaler. Vår tanke är att du fritt ska 
kunna bygga det system som passar verksamheten bäst. Dessutom vill vi att barnen ska gilla SONO Inredningssystem BST!  
Därför kan inredningen byggas utifrån deras längd och behov, och kombineras i en mängd härliga färger.

Bygg om - bygg till
Små barn, låga höjder. Större barn, högre höjder. SONO Inredningssystem BST är flexibelt och kan enkelt anpassas efter verksamheten.  
Behöver barnen kunna sitta? Då bygger du på med en sits. Hur många krokar behövs? Du väljer själv. Systemet bygger på vägg- 
skenor och standardiserade inredningsenheter som du placerar på valfri höjd. Om verksamhetens behov ändras? Då kan du flytta 
enheterna inom systemet och även komplettera med fler.

Tänk tåligt 
Tåligt material och tålig yta. Det är A och O i verksamheter för barn. Därför är skenorna och inredningsenheterna i plåt, som  
pulverlackerats med hög finish. Ytan tål såväl slag som stötar, och är dessutom lätt att hålla ren och fräsch.

Mjuka hörn och härliga färger 
Barn är livliga krabater, speciellt när det är dags att gå ut och leka. Då ska det gå fort. Därför är alla hörn och kanter på gavel- och 
mellanväggar mjukt rundade. Det är dessutom snyggt tycker vi. Ännu snyggare blir det om du använder färgkartan och låter  
kreativiteten flöda. Kombinera dina favoriter och du kan skapa ett unikt system för verksamheten. 
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Vi kallas mästare på förvaring!
Vi på Sonesson inredningar ger 
dig personlig rådgivning och 
snabb service! Vi erbjuder hjälp 
med montering, transport,  
färgsättning och rådgivning. 
Genom vår rikstäckande  
organisation har vi möjlighet att 
snabbt ge dig rätt lösning för alla 
dina förvaringsbehov inom fast 
inredning. Sonesson Inredningar 
ingår i samma företagsgrupp som 
Ergoff miljö, Form o Miljö samt 
Sono Sverige.


