
MORA LAMINATSKÅP
OCH ÖVRIGT SORTIMENT
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Mora laminatskåp

Mora laminatskåp är en robust och stabil förvaringsserie framtagen för att tåla hårt slitage i tuffa miljöer. Hela skåpet är tillverkat  

av laminat, vilket är både stryktåligt och lätt att rengöra. 

Mora laminatskåp finns i tre färger på stomme och dörrar, flera djup, öppen förvaring eller dörrar med lås gör att det finns en lösning 

för de flesta behov.

Skåpen passar lika bra i skolmiljöer, arkiv och lager som i kontor, receptioner och väntrum. Dessutom levereras skåpen färdig- 

monterade så ingen montering krävs, kan det bli enklare?

Övrigt sortiment

Våra vägghängda emalj/whiteboardtavlor är glasemaljerade för att ha en extra tålig skrivyta som också är lätt att rengöra.  

Tavlorna finns med ram i aluminium och björk.

Madrasskåp finns med laminerad och fanerad yta. Beroende på vilket skåpstyp som väljs kan madrasserna förvaras stående  

eller liggande. 

Medicinskåp i två modeller med nyckellåsning. Välj mellan 1- eller 2-facksskåp. Pulverlackerad yta för hög slitstyrka.

Nyckelskåp  tillverkade i pulverlackerad stålplåt. Alla nyckelskåp är utrustade med elektroniskt kodlås för enkelt och säkert  

handhavande.

Alla arkivskåp är testade för brandsäker förvaring av papper i 120 minuter. Dessutom har alla arkivskåp elektroniskt kodlås.

 

och vårt övriga          sortiment

Mora laminatskåp

Mora Laminatskåp





Förvaringsskåp i vit laminat Förvaringsskåp i vit laminat Förvaringsskåp i vit laminat

Förvaringsskåp i grå laminat Förvaringsskåp i grå laminat Förvaringsskåp i grå laminat

Förvaringsskåp i björklaminat Förvaringsskåp i björklaminat Förvaringsskåp i björklaminat

Djup Djup Djup

Djup Djup Djup

Djup Djup Djup

Höjd x Bredd Höjd x Bredd Höjd x Bredd

Höjd x Bredd Höjd x Bredd Höjd x Bredd

Höjd x Bredd Höjd x Bredd Höjd x Bredd

25430401053200

25430403053200

25430405053200

264204020533200

264204030533200

264204050533200

264504020533100

264504030533100

264504050533100

25430401056200

25430403056200

25430405056200

264204020566200

264204030566200

264204050566200

264504020566100

264504030566100

264504050566100

25430401051200

25430403051200

25430405051200

264204020511200

264204030511200

264204050511200

264504020511100

264504030511100

264504050511100

300 mm

450 mm

580 mm

320 mm

470 mm

600 mm

320 mm

470 mm

600 mm

300 mm

450 mm

580 mm

320 mm

470 mm

600 mm

320 mm

470 mm

600 mm

300 mm

450 mm

580 mm

320 mm

470 mm

600 mm

320 mm

470 mm

600 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

MORA förvaringsskåp i laminat
Öppen förvaringshylla i vit, björk eller grå laminat med vit 
rygg. Inredningen består av fem st hyllplan varav tre st är 
flyttbara.

Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA förvaringsskåp i laminat
Skåp i vit, björk eller grå laminat med vit rygg. Inred-
ningen består av fem st hyllplan varav tre st är flyttbara. 
Nedre delen har släta dörrar med handtag.

Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA förvaringsskåp i laminat
Skåp i vit, björk eller grå laminat med vit rygg. Inred-
ningen består av fem st hyllplan varav tre st är flyttbara. 
Släta dörrar med spanjolettlås.

Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.
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Förvaringsskåp i vit laminat Förvaringsskåp i vit laminat Förvaringsskåp i vit laminat

Förvaringsskåp i grå laminat Förvaringsskåp i grå laminat Förvaringsskåp i grå laminat

Förvaringsskåp i björklaminat Förvaringsskåp i björklaminat Förvaringsskåp i björklaminat

Djup Djup Djup

Djup Djup Djup

Djup Djup Djup

Höjd x Bredd Höjd x Bredd Höjd x Bredd

Höjd x Bredd Höjd x Bredd Höjd x Bredd

Höjd x Bredd Höjd x Bredd Höjd x Bredd

264304020533100

264304030533100

264304050533100

264104020533100

264104030533100

264104050533100

264004020533100

264004030533100

264004050533100

264304020566100

264304030566100

264304050566100

264104020566100

264104030555100

264104050566100

264004020566100

264004030566100

264004050566100

264304020511100

264304030511100

264304050511100

264104020511100

264104030511100

264104050511100

264004020511100

264004030511100

264004050511100

320 mm

470 mm

600 mm

320 mm

470 mm

600 mm

320 mm

470 mm

600 mm

320 mm

470 mm

600 mm

320 mm

470 mm

600 mm

320 mm

470 mm

600 mm

320 mm

470 mm

600 mm

320 mm

470 mm

600 mm

320 mm

470 mm

600 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm

2100 x 1000 mm  

2100 x 1000 mm

MORA förvaringsskåp i laminat
Skåp i vit, björk eller grå laminat med vit rygg. Inredningen 
består av fem st hyllplan varav tre st är flyttbara. Övre delen 
har släta dörrar med spanjolettlås. Nedre delen har släta 
dörrar med handtag.

Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA förvaringsskåp i laminat
Skåp i vit, björk eller grå laminat med vit rygg. Inredningen 
består av fem st hyllplan varav tre st är flyttbara. Övre delen 
har glas-dörrar med spanjolettlås. Nedre delen har släta  
dörrar med handtag.

Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA förvaringsskåp i laminat
Skåp i vit, björk eller grå laminat med vit rygg. Inredningen 
består av fem st hyllplan varav tre st är flyttbara. Övre delen 
har glasdörrar med spanjolettlås. Nedre delen har glasdörrar 
med handtag.

Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.
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MORA lärarfackskåp i laminat
Lärarfackskåp med 18 st små låsbara luckor i system med 
brevinkast integrerat i luckan. Standard i vit, björk eller grå 
laminat.

Mått: H1780 x B930 x D400 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA lärarfackskåp i laminat
Lärarfackskåp med 24 st små låsbara luckor i system med 
brevinkast integrerat i luckan. Standard i vit, björk eller grå 
laminat.

Mått: H1780 x B1240 x D400 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA lärarfackskåp i laminat
Lärarfackskåp med 3 st stora låsbara luckor i system med 
brevinkast integrerat i luckan. Standard i vit, björk eller grå 
laminat.

Mått: H1780 x B325 x D400 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel Artikel ArtikelArtikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

Lärarfackskåp i vit laminat 

Lärarfackskåp i grå laminat

Lärarfackskåp i björklaminat

Lärarfackskåp i vit laminat 

Lärarfackskåp i grå laminat

Lärarfackskåp i björklaminat

Lärarfackskåp i vit laminat 

Lärarfackskåp i grå laminat

Lärarfackskåp i björklaminat

251203030733100

251203030766100

251203030711100

251104030733100

2511-0006

251104030711100

251801030733100

2518-0002

251801030711100



MORA lärarfackskåp i laminat
Lärarfackskåp med 6 st stora låsbara luckor i system med 
brevinkast integrerat i luckan. Standard i vit, björk eller grå 
laminat.

Mått: H1780 x B630 x D400 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA lärarfackskåp i laminat
Lärarfackskåp med 9 st stora låsbara luckor i system med 
brevinkast integrerat i luckan. Standard i vit, björk eller grå 
laminat.

Mått: H1780 x B930 x D400 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA lärarfackskåp i laminat
Lärarfackskåp med 12 st stora låsbara luckor i system med 
brevinkast integrerat i luckan. Standard i vit, björk eller grå 
laminat.

Mått: H1780 x B1240 x D400 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel Artikel ArtikelArtikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

Lärarfackskåp i vit laminat 

Lärarfackskåp i grå laminat

Lärarfackskåp i björklaminat

Lärarfackskåp i vit laminat 

Lärarfackskåp i grå laminat

Lärarfackskåp i björklaminat

Lärarfackskåp i vit laminat 

Lärarfackskåp i grå laminat

Lärarfackskåp i björklaminat

251702030733100

251702030766100

251702030711100

251603030733100

251603030766100

251603030711100

251504030733100

251504030766100

251504030711100
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Klädförvaringsskåp, ett skåp i bredd. Skåp i vit, björk eller grå  
laminat inklusive hylla, stång med dubbelkrok samt skohylla.  
Välj mellan höger eller vänsterhängd dörr.

Mått: H1900 x B300 x D550 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA klädskåp i laminat
Klädförvaringsskåp, två skåp i bredd. Skåp i vit, björk eller grå  
laminat inklusive hylla, stång med dubbelkrok samt skohylla 
i varje skåp. Välj mellan höger eller vänsterhängd dörr.

Mått: H1900 x B580 x D550 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA klädskåp i laminat
Klädförvaringsskåp, tre skåp i bredd. Skåp i vit, björk eller grå  
laminat inklusive hylla, stång med dubbelkrok samt skohylla 
i varje skåp. Välj mellan höger eller vänsterhängd dörr.

Mått: H1900 x B860 x D550 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel Artikel ArtikelArtikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

Klädskåp i vit laminat 

Klädskåp i grå laminat

Klädskåp i björklaminat

Klädskåp i vit laminat 

Klädskåp i grå laminat

Klädskåp i björklaminat

Klädskåp i vit laminat 

Klädskåp i grå laminat

Klädskåp i björklaminat

252401070833100

252401070866100

252401070811100

252302070833100

252302070866100

252302070811100

252203070833100

252203070866100

252203070811100



MORA klädskåp i laminat
Klädförvaringsskåp, ett skåp i bredd med två fack. Skåp i vit, 
björk eller grå laminat inklusive hylla, stång med dubbelkrok 
samt skohylla i varje fack. Välj mellan höger eller vänster-
hängd dörr.

Mått: H1900 x B300 x D550 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA klädskåp i laminat
Klädförvaringsskåp, två skåp i bredd med fyra fack. Skåp i vit, 
björk eller grå laminat inklusive hylla, stång med dubbelkrok 
samt skohylla i varje fack. Välj mellan höger eller vänster-
hängd dörr.

Mått: H1900 x B580 x D550 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA klädskåp i laminat
Klädförvaringsskåp, tre skåp i bredd med sex fack. Skåp i vit, 
björk eller grå laminat inklusive hylla, stång med dubbelkrok 
samt skohylla i varje fack. Välj mellan höger eller vänster-
hängd dörr.

Mått: H1900 x B860 x D550 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel Artikel ArtikelArtikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

Klädskåp i vit laminat 

Klädskåp i grå laminat

Klädskåp i björklaminat

Klädskåp i vit laminat 

Klädskåp i grå laminat

Klädskåp i björklaminat

Klädskåp i vit laminat 

Klädskåp i grå laminat

Klädskåp i björklaminat

252101070833100

252101070866100

252101070811100

252002070833100

252002070866100

252002070811100

251903070833100

251903070866100

251903070811100



MORA garderob i laminat
Skåp med stomme i vit laminat. Dörr i vit, björk eller grå 
laminat. Inredningen består av fem st hyllplan varav tre st 
är flyttbara samt tre st trådkorgar. Välj mellan höger eller 
vänsterhängd dörr.

Mått: H2095 x B600 x D600 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA garderob i laminat
Skåp med stomme i vit laminat. Dörr i vit, björk eller grå 
laminat. Inredningen består av sex st hyllplan varav tre st är 
flyttbara. Välj mellan höger eller vänsterhängd dörr.

Mått: H2095 x B600 x D600 mm. 
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

MORA garderob i laminat
Skåp med stomme i vit laminat. Dörr i vit, björk eller grå  
laminat. Inredningen består av tre st hyllplan och en  
klädstång. Välj mellan höger eller vänsterhängd dörr.

Mått: H2095 x B600 x D600 mm.  
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel Artikel ArtikelArtikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

Garderob i vit laminat 

Garderob i grå laminat

Garderob i björklaminat

Garderob i vit laminat 

Garderob i grå laminat

Garderob i björklaminat

Garderob i vit laminat 

Garderob i grå laminat

Garderob i björklaminat

232002050533120

232002050536120

232002050531120

232102050533120

232102050536120

232102050531120

232202050533120

232202050536120

232202050531120
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EMELIE emaljtavla med ram i björk
Ram i björk inkl. pennhylla. Emaljen finns i vit för filtspetspennor och svart för kritor.  
Båda modellerna har magnetfunktion.

Artikel Mått Artikelnummer

Emaljtavla med ram i björk

Emaljtavla med ram i björk

Emaljtavla med ram i björk

Emaljtavla med ram i björk

Emaljtavla med ram i björk

Emaljtavla med ram i björk

Emaljtavla med ram i björk

Emaljtavla med ram i björk

Emaljtavla med ram i björk

Emaljtavla med ram i björk

Emaljtavla med ram i björk

B620 x H470 mm

B920 x H620 mm

B1020 x H1220 mm

B1220 x H920 mm

B1220 x H1220 mm

B1520 x H1220 mm

B2020 x H1220 mm

B2520 x H1220 mm

B3020 x H1220 mm

B3520 x H1220 mm

B4020 x H1220 mm

41631006201001

41631009201001

41631010201001

41631012201001

41631012201008

41631015201001

41631020201001

41631025201001

41631030201001

41631035201001

41631040201001

EMELIE emaljtavla med ram i aluminium
Aluminiumram inkl. pennhylla. Emaljen finns i vit för filtspetspennor och svart för kritor.  
Båda modellerna har magnetfunktion.

Artikel Mått Artikelnummer

Emaljtavla med ram i aluminium

Emaljtavla med ram i aluminium

Emaljtavla med ram i aluminium

Emaljtavla med ram i aluminium

Emaljtavla med ram i aluminium

Emaljtavla med ram i aluminium

Emaljtavla med ram i aluminium

Emaljtavla med ram i aluminium

Emaljtavla med ram i aluminium

Emaljtavla med ram i aluminium

Emaljtavla med ram i aluminium

B615 x H465 mm

B915 x H615 mm

B1015 x H1215 mm

B1215 x H1015 mm

B1215 x H915 mm

B1515 x H1215 mm

B2015 x H1215 mm

B2515 x H1215 mm

B3015 x H1215 mm

B3515 x H1215 mm

B4015 x H1215 mm

41635006155001

416350092015001

41635010155001

416350121515001

41635012155001

41635015155001

41635020155001

41635025155001

41635030155001

41635035155001

41635040155001



SLUMRA madrass/kudd/filtskåp

SLUMRA vilset

VIKEN madrass

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer

Mått

Mått

Mått

Madrass/kudd/filtskåp i vit laminat 

Madrass/kudd/filtskåp i björklaminat

Madrass SLUMRA 

Madrassöverdrag SLUMRA i blå frotté

Madrassöverdrag SLUMRA i röd frotté

Kudde i fibervadd

Örngott i blå bomull

Örngott i röd bomull

Filt i mörkblå bomull 

Filt i röd bomull

Madrass VIKEN 

Madrassöverdrag VIKEN i blå frotté

Madrassöverdrag VIKEN i röd frotté

H2100 x B600 x D600 mm

H2100 x B600 x D600 mm

B1400 x D550 x H70 mm 

B1400 x D550 x H70 mm 

B1400 x D550 x H70 mm 

300 x 400 mm 

300 x 400 mm 

300 x 400 mm 

1400 x 950 mm 

1400 x 950 mm

B1170 x D540 x H40 mm 

B1170 x D540 x H40 mm 

B1170 x D540 x H40 mm

2216106610 

2216-0005

5791-MS 

57922030

57922015 

57932020

57942030

57942025

57952030 

57952025 

579074611

5797071088

5797071089

SLUMRA madrass/kudd /filtskåp.
Dörr i vit laminat eller björklaminat. Plats för fem st madrasser, typ SLUMRA och fem st kuddar/filtar.

SLUMRA vilset
Madrass i kallskum, klädd i PVC- och ftalatfritt Multisoft. Hela madrassen är biokompatibel  
(närmast huden), vattentät, stretch åt två håll, kan torkas av med våt trasa, tvättbar upp till  
95 grader. Den är Ökotex-certifierad 100 klass 1 (barn mellan 0-3 år kan ha närmast kroppen).  
Mått: B1400 x D550 x H55 mm. Madrassöverdrag finns i färgerna blå eller röd. Kudde i fibervadd  
med örngott i blå eller röd bomull. Filt i blå eller röd bomull.

VIKEN madrass
Madrass i kallskum, klädd i PVC- och ftalatfritt Multisoft. Hela madrassen är biokompatibel  
(närmast huden), vattentät, stretch åt två håll, kan torkas av med våt trasa, tvättbar upp till  
95 grader. Den är Ökotex-certifierad 100 klass 1 (barn mellan 0-3 år kan ha närmast kroppen).  
Mått utfälld: B1170 x D540 x H40 mm. Mått hopfälld: B1170 x D270 x H80 mm. 

SV
ANENMÄRKET

1234 56783031 0084

SLUMRA vilset

3031 0084

VIKEN madrass 

SV
ANENMÄRKET

1234 5678
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VIKEN madrassSLUMRA vilset



VIKEN madrasskåp + kudd/filtskåp
Madrasskåp i klarlackerad björkkryssfanér. Anpassat för liggande vikbara madrasser typ VIKEN.  
Skåpet har plats för åtta st vikbara madrasser.

Kudd/filtskåp i klarlackerad björkkryssfanér. Skåpet har plats för åtta st kuddar och filtar.

Tillbehör - Se information och bild på föregående sida.

VIKEN madrasskåp

VIKEN kudd/filtskåp

Artikelnummer

Artikelnummer

Mått

Mått

Madrasskåp i björkfanér

Kudd/filtskåp i björkfanér

H1160 x B1200 x D340 mm

H1160 x B600 x D340 mm

2790053111

27990550

SOVA madrasskåp + kudd/filtskåp
Madrasskåp i vit eller björklaminat. Anpassat för stående vikbara madrasser typ VIKEN.  
Skåpet har plats för åtta st vikbara madrasser. 

Kudd/filtskåp i vit eller björklaminat. Skåpet har plats för åtta st kuddar och filtar.

Tillbehör - Se information och bild på föregående sida.

SOVA madrasskåp

SOVA kudd/filtskåp

Artikelnummer

Artikelnummer

Mått

Mått

Madrasskåp i vit laminat

Madrasskåp i björklaminat

Kudd/filtskåp i vit laminat

Kudd/filtskåp i björklaminat

H1370 x B1000 x D340 mm

H1370 x B1000 x D340 mm

H1370 x B500 x D340 mm 

H1370 x B500 x D340 mm

2793040706330

2793040706110

2792010706330 

2792010706110
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NYCKELSKÅP med 48 st krokar
Nyckelskåp med 48 st krokar. Dörr av 3 mm stålplåt och 
väggar i 1,8 mm stålplåt. Utrustat med elektroniskt kodlås 
samt låsbar deponeringsöppning.

Mått utvändigt: H450 x B300 x D110 mm.

NYCKELSKÅP med 100 st krokar
Nyckelskåp med 100 st krokar. Dörr av 3 mm stålplåt och 
väggar i 1,8 mm stålplåt. Utrustat med elektroniskt kodlås 
samt låsbar deponeringsöppning.

Mått utvändigt: H550 x B350 x D110 mm.

NYCKELSKÅP med 250 st krokar
Nyckelskåp med 250 st krokar. Dörr av 6 mm stålplåt och 
väggar i 3 mm stålplåt. Utrustat med elektroniskt kodlås 
samt låsbar deponeringsöppning.

Mått utvändigt: H530 x B370 x D220 mm.

Artikel Artikel ArtikelArtikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

Nyckelskåp med 48 st krokar Nyckelskåp med 100 st krokar Nyckelskåp med 250 st krokar72218 72219 72227

NYCKELSKÅP 81 st krokar
Nyckelsäkerhetsskåp med 81 st krokar. Testat och certifikerat  
enligt SSF 3492. Förberett för väggmontering. Utrustat med  
elektroniskt kodlås. 

Mått utvändigt: H550 x B400 x D200 mm. 
Vikt: 52 kg

MEDICINSKÅP med 1 fack
Medicinskåp 1-fack med nyckellåsning. Vänstra delen av  
skåpet rymmer en st A4-pärm och den högra delen är  
utrustad med 2 st hyllplan.

Mått utvändigt: H350 x B350 x D280 mm. 
Vikt: 12 kg

MEDICINSKÅP med 2 fack
Medicinskåp 2-fack med nyckellåsning. Vänstra delen av  
skåpet används för läkemedel som sjuksköterskan skall 
komma åt. I den högra delen förvaras doserande läkemedel. 
Tillverkat i 2 mm stålplåt. 

Mått utvändigt: H350 x B350 x D170 mm. 
Vikt: 8 kg

Artikel Artikel ArtikelArtikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

Nyckelskåp med 81 st krokar Medicinskåp med 1 fack Medicinskåp med 2 fack72220 72229 72230



DOKUMENTSKÅP brandklassat
Brandklassat dokumentskåp med 2 st hyllor. Skåpet är  
testat och certifierat för brandsäker förvaring av papper  
i 120 minuter. Brandskydd 120P enligt NT Fire 017.  
Utrustad med elektroniskt kodlås.

Mått utvändigt: H1000 x B610 x D630 mm. 
Mått invändigt: H750 x B430 x D376 mm. 
Vikt: 244 kg

DOKUMENTSKÅP brandklassat
Brandklassat dokumentskåp med 1 st utdragbar låda och  
2 st hyllor. Skåpet är testat och certifierat för brandsäker  
förvaring av papper i 120 minuter. Brandskydd 120P enligt 
NT Fire 017. Utrustad med elektroniskt kodlås.

Mått utvändigt: H1300 x B610 x D630 mm. 
Mått invändigt: H1050 x B430 x D376 mm. 
Vikt: 303 kg

DOKUMENTSKÅP brandklassat
Brandklassat dokumentskåp med 4 st hyllor. Skåpet är  
testat och certifierat för brandsäker förvaring av papper  
i 120 minuter. Brandskydd 120P enligt NT Fire 017.  
Utrustad med elektroniskt kodlås.

Mått utvändigt: H1770 x B1126 x D700 mm. 
Mått invändigt: H1395 x B946 x D490 mm. 
Vikt: 540 kg

Artikel Artikel ArtikelArtikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

Dokumentskåp, 2 hyllor Dokumentskåp, 1 låda+2 hyllor Dokumentskåp, 4 hyllor72178 72179 72228



MOBILHOTELL för 35  mobiltelefoner
Praktiskt mobilhotell med plats för upp till 35 mobiltelefoner. Skåpet är i klarlackad kryssfanerad 
björk med glasdörr. Hyllplan i silverfärgat pulverlackad plåt.

Måttt: H700 x B600 x D144 mm.   
Vikt 14,5 kg.

Artikel Artikelnummer

Mobilhotell med plats för 35 mobiler TR-39126

ARKIVSKÅP ITP HM2/3/4 
Mått:
Höjd  2-lådors 711mm, 3-lådors 1009 mm, 4-lådors 1320 mm, bredd 398 mm samt  
djup 622 mm för alla modeller. 

Stomme:
Pulverlackerat stål i vit eller ljusgrå kulör.

Inredning:
Ram med mjukt glidande lådutdrag för > 50 hängmappar.

Lådor:
Pulverlackerat stål i vit eller ljusgrå kulör. Greppvänligt handtag med etiketthållare,  
100% lådutdrag, anti-tilt funktion (endast en låda går att öppna åt gången), centrallås.

Artikel Mått Mått H x B x D

K103954

71884

K103953

2 lådor

3 lådor

4 lådor

711 x 398 x 622 mm

1009 x 398 x 622 mm

1320 x 398 x 622 mm
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Byggvarubedömningen är ett bedömningssystem som främjar produktutvecklingen mot en  
giftfri och god bebyggd miljö. Målet är att stödja byggande med enbart miljöbedömda produkter.  
Bedömningssystemet tar hänsyn till produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livs- 
cykeln, men också av produktens sociala påverkan i leverantörsledet. För mer information om 
Byggvarubedömningen, besök www.byggvarubedomningen.se

Möbelfakta är en kravpaketering för möbler som innefattar kvalitet, miljö och socialt ansvar.  
Väljer ni möbler som är märkta med Möbelfakta är ni garanterade att dessa möbler uppfyller  
kraven på: Produktkvalitet och säkerhet, miljövänlig produktion med återvinningskrav och att 
mänskliga rättigheter och arbetsförhållande upprätthålls. För mer information om Möbelfakta, 
besök www.mobelfakta.se

SundaHus är ett bedömningssystem som gör det lättare att göra medvetna och systematiska  
materialval med en så låg miljö- och hälsobelastning som möjligt. Genom att välja en SundaHus 
bedömd produkt undviker man problem med farliga ämnen samt möjlighet att dokumentera 
produktvalen. Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå skapar systemet förutsättningar för  
att ha kontroll på innehållet i en byggnad över tid. För mer information om SundaHus,  
besök www.sundahus.se

Med BIM skapas virtuella kopior på våra produkter som BIM-objekt. Dessa objekt gör våra produkter 
mer lättillgängliga, informativa och synliga i byggprocessen. Arkitekterna får all produktinformation 
genom objekten och ägaren/förvaltaren har på ett enkelt sätt full kontroll över ingående kompo-
nenter i byggnaden. 

På Sonesson Inredningar strävar vi efter perfektion i varje detalj. Därför är våra skåp inte bara  
omtalade för deras funktionalitet och snygga utseende utan även deras hållbarhet. Tack vare 
vår goda kvalitét kan vi tryggt erbjuda dig som kund 10 års garanti. Se villkor på vår hemsida.

Sonesson Inredningar har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015  
och ISO 14001:2015 avseende marknadsföring och försäljning av inredningar i trä och  
metall för personlig förvaring.

För att du som kund skall känna dig trygg och säker med produkter från Sonesson Inredningar  
är våra produkter testade och godkända enligt gällande EN standarder.

Materialet i våra produkter är lätt att identifiera vilket underlättar återvinning.

ISO 
9001

ISO 
14001

MILJÖ OCH KVALITET
Sonesson Inredningar värnar om miljön och vårt mål är att alltid sträva efter att arbeta med  

de mest miljöanpassade materialen och metoderna som finns på marknaden. Genom att våra 

produkter blir bedömda i Möbelfakta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen ser vi till att det  

är lättare att göra medvetna och systematiska materialval med så låg miljö- och hälsobelastning  

som möjligt. Vi ser även till att vår produktion är miljövänlig med återvinningskrav och att mänskliga 

rättigheter och arbetsförhållande upprätthålls.
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ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS-  
OCH LEVERANSVILLKOR
1. DEFINITIONER
I dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor ska nedan angivna termer ha följande betydelse.”Bolaget” 
avser Sonesson Inredningar AB, org. nr. 556139-0336, ”Kundanpassad Produkt” avser sådan produkt som 
tillverkats efter Köparens anvisning och/eller sådan produkt som Bolaget normalt inte tillverkar eller försäljer, 
”Köparen” avser den köpare som köper Bolagets produkter, ”Standardprodukt” avser sådana produkter som 
framgår av Bolagets prislista, och ”Produkt” eller ”Produkter” avser samtliga produkter som Bolaget levererar.

2. PRODUKTINFORMATION
Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den  
utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

3. TILLÄMPLIGHET
3.1 Dessa villkor gäller för Bolagets försäljning av Produkter tillverkade eller i övrigt tillhandahållna av Bolaget.  

3.2 Bolaget har rätt att när som helst ändra dessa villkor. Sådana ändringar träder i kraft fyra veckor efter det 
att Bolaget informerat Köparen om de ändrade villkoren.

4. ANBUD
Anbud som Bolaget lämnar gäller 30 dagar från anbudsdatum om inte annat särskilt avtalats.

5. ORDER M.M.
5.1 Order bekräftas med skriftlig orderbekräftelse via e-post till Köparen. Bindande avtal om leverans av  
Produkter ska anses uppkomma när Köparen mottar orderbekräftelse från Bolaget och

a  Köparen skriftligt bekräftar beställningen inom tre arbetsdagar från mottagandet av orderbekräftelsen eller  
om sådan bekräftelse inte skett,

b  om inte Köparen framställer anmärkningar mot orderbekräftelsen inom fem arbetsdagar efter mottagandet  
av orderbekräftelsen.  

5.2 Ändring eller annullering skall ske skriftligen via e-post till order@sonesson.se. 

5.3 Vid ändring eller avbeställning avseende Standardprodukt, efter att bindande avtal enligt 5.1 kommit till 
stånd, ska Köparen erlägga följande avseende den ändrade eller avbeställda delen av leveransen. Vid sådan 
ändring garanterar Bolaget inte tidigare bekräftad leveranstid.

1-2 arbetsdagar efter orderläggning ingen kostnad.
3-5 arbetsdagar  efter orderläggning ska Köparen erlägga 50 procent av Produktens bekräftade nettopris.
6 arbetsdagar efter orderläggning ska Köparen erlägga 100 procent av Produktens bekräftade nettopris.

5.4 Vid ändring eller avbeställning av leverans avseende Kundanpassad Produkt, efter att bindande avtal  
enligt 5.1 kommit till stånd, har Bolaget rätt att kräva att Köparen erlägger fullt pris för hela leveransen.  
Denna rätt påverkar inte Bolagets eventuella rätt att göra andra påföljder gällande i anledning av ändringen 
eller avbeställningen.

5.5 Vid ändring av bekräftad leveranstid på köparens begäran senare än 21 dagar före avtalad leverans,  
kommer Bolaget att fakturera Köparen på ursprunglig leveransdag. Dessutom kommer bolaget att fakturera 
Köparen för uppkommen lagerkostnad, dock minst 500 kr.

6. PRIS OCH BETALNING
6.1 Om annat inte avtalats gäller det pris som är angivet i Bolagets prislista vid tidpunkt då bindande avtal 
ingås. 

6.2 Samtliga priser i varje prislista som ges ut av Bolaget är angivna exklusive mervärdeskatt, frakt och  
transportförsäkring.  

6.3 Bolaget förbehåller sig rätten till prisjusteringar på grund av omständigheter som Bolaget inte kan  
påverka samt eventuella skriv- och tryckfel. 

6.4 Betalning ska ske i enlighet med de villkor som angivits i tillämplig prislista. Utöver priset angivet i tillämp-
lig prislista ska Köparen erlägga mervärdesskatt och i förekommande fall annan tillämplig skatt eller pålaga.

6.5 Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår kravavgift och 
dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6.6 Bolaget förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning om det enligt Bolagets uppfattning finns  
särskilda skäl för detta.

6.7 Bolaget förbehåller sig rätten att kräva bankgaranti om det enligt Bolagets uppfattning finns särskilda skäl 
för detta.

7. LEVERANS
7.1 Leveranstid
7.1.1 Leveranstid anges i orderbekräftelsen från Bolaget. Vid avsaknad av leveranstid ska Produkten levereras 
inom skälig tid från det att avtal ingåtts. 

7.1.2 Har parterna avtalat om en tidsrymd inom vilken leverans ska ske, löper denna från avtalets ingående.  
Det ankommer på Bolaget att närmare bestämma tidpunkten för avlämnandet inom nämnda tidsrymd.

7.2 Leveransklausul 
Såvitt inte annat avtalats ska såsom leveransvillkor gälla Ex Works (INCOTERMS 2010).

7.3 Leveransförsening 
7.3.1 Om Bolaget finner det sannolikt att Bolaget inte kan hålla avtalad leveranstid eller framstår sådan  
försening som sannolik ska Bolaget utan dröjsmål meddela Köparen detta samt ange den tidpunkt då  
leverans beräknas ske.

7.3.2 Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 12 angiven omständighet eller på grund av  
omständighet som är hänförlig till Köparen eller har Bolaget i övrigt lämnat meddelande enligt punkt 7.3.1 
ska leveranstiden förlängas med skälig tid.

7.3.3 Har Bolaget meddelat Köparen leveransförsening enligt punkt 7.3.1 ska Bolaget inte anses vara i dröjs-
mål med leverans. Leveransförsening i övrigt medför endast den rätt för Köparen som anges i punkt 7.3.4.

7.3.4 Om leveranstiden i enlighet med punkt 7.3.2 förlängts med mer än trettio dagar och har Produkterna 
inte levererats vid utgången av denna tid äger vardera parten rätt att genom meddelande till den andra 
parten häva avtalet såvitt avser försenad del av leverans. Avser den försenade leveransen Kundanpassade 
Produkter har Köparen dock endast rätt att häva om förseningen är av väsentlig betydelse för Köparen och 
Bolaget insåg eller borde ha insett detta. Hävs avtalet på grund av försening har part inte annan rätt till  
ersättning för skada än vad som följer av punkt 7.3.5.   

7.3.5 Skadestånd vid försening och/eller hävning enligt ovan utgår endast om särskild överenskommelse 
träffats därom. Eventuellt skadeståndsanspråk ska framställas skriftligen senast två månader efter det att  
leveransen ska ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

7.4 Retur 
Levererad vara får ej returneras utan särskild överenskommelse med Bolaget.
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8. MOTTAGNING AV GODS
Köparen ska vid Produkternas ankomst göra mottagningskontroll avseende följesedel, antal kolli, varuslags-
uppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Avvikelser i leverans ska Köparen anmäla till transpor-
tören samtidigt med att godset mottages. Detta anges på fraktsedel innan kvittering sker. Beträffande skador 
se punkt 9.

9. SKADOR
9.1 Transportskadat gods ska noteras på fraktsedel innan kvittering sker samt omedelbart anmälas till transport-
företaget. När godset avemballerats eller i annat fall används ska mottagningskontroll utföras omgående och 
undersökas beträffande eventuella dolda transportskador. Dessa skador ska anmälas till transportören inom 
7 dagar. Anmälan ska även göras skriftligt, med beskrivning av avvikelsen, till Bolaget i det fall Bolaget står för 
transporten.

9.2 För det fall det föreligger brist i leveransen har Köparen endast rätt att hålla inne så stor del av betalningen 
som motsvarar priset för de produkter som inte levererats. Brister ska anmälas till Bolaget inom 7 dagar.

10. ANSVAR FÖR FEL
10.1 Bolaget är skyldigt att i enlighet med denna punkt 10 genom utbyte eller reparation avhjälpa fel i Produk-
terna som beror på bristfällighet i konstruktion, material eller tillverkning.

10.2 Bolaget ansvarar endast för fel i Standardprodukter, med undantag för låsanordningar, gångjärn, sittbänkar 
och dörr- och skivmaterial av trä eller laminat, som visar sig inom 10 (tio) år från respektive leveransdag av  
Produkterna. För låsanordningar, fläktaggregat, gångjärn, sittbänkar och dörr- och skivmaterial av trä eller laminat 
samt för Kund-anpassade Produkter ansvarar Bolaget för fel som visar sig inom 2 (två) år från respektive  
leveransdag av Produkterna.

10.3 Köparen ska skriftligen till Bolaget reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter det att felet visat sig och inte 
i något fall senare än två veckor efter garantitidens utgång enligt punkten 10.2. Reklamationen ska innehålla 
en beskrivning av felet. Om Köparen inte skriftligen reklamerar felet inom i denna punkt angivna frister förlorar 
Köparen rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.

10.4 När Bolaget mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 10.3 ska Bolaget avhjälpa felet med den skyndsam-
het som omständigheterna kräver. Bolaget ska bära kostnaderna för sådant avhjälpande. Transport i samband 
med reparation eller utbyte ska ske på Bolagets risk och bekostnad. Köparen ska följa Bolagets instruktioner om 
hur transporten ska ske.

10.5 Bolagets ansvar enligt denna punkt 10 omfattar endast fel som uppstår vid riktig användning av Produk-
terna. Ansvaret omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkterna 
övergått till Köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering 
från Köparen eller Köparens kund sida, ändringar utan Bolagets skriftliga medgivande eller av annan än Bolaget 
utförd felaktig reparation. Ansvaret omfattar inte heller normal förslitning eller försämring.

10.6 Bolaget har inte något ansvar för fel utöver vad som anges i denna punkt 10.

11. ANSVAR 
11.1 Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst i 
avtal med tredje man, förlust av goodwill eller annan liknande skada, såvida inte Bolaget förfarit grovt vårdslöst.

11.2 Bolaget ansvarar inte för skada på egendom eller person som orsakats av Produkterna eller dess  
användning.

12. FORCE MAJEURE
12.1 Ingendera parten är ansvarig för försening eller bristande uppfyllelse av förpliktelse enligt avtalet beroende 
på omständigheter över vilken parten inte råder eller som part inte skäligen kunnat förutse vid avtalets  
ingående, såsom strejk (allmän eller företagsspecifik), eldsvåda, översvämning, embargo, krigshändelse, allmän 
brist på arbetskraft eller råvaror, energi, transporter eller liknande omständigheter som part inte skäligen kunnat 
förutse, under förutsättning att den part som drabbas av sådan omständighet genast underrättar motparten 
härom samt så snart omständighet upphör.

12.2 Skulle leverans försenas mer än 30 dagar beroende på force majeure är berörd part berättigad att häva  
hela eller del av sådan beställning som försenats utan att berörd part på grund därav ska äga rätt till ersättning.

13. HANDLINGAR
Ritningar och tekniska handlingar rörande varan eller dess installation får inte utan Bolagets medgivande  
användas eller kopieras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.  Bolaget förbehåller  
sig rätten till modell- och konstruktionsändringar som ur en tillverkningsteknisk synpunkt är motiverat.

14. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Levererat gods förblir Bolagets egendom till dess full betalning erlagts. 

15. TVISTER
Tvister angående tolkning eller tillämpningen av dessa försäljnings- och leveransvillkor och därmed samman-
hängande rättsförbehållanden ska avgöras av allmän svensk domstol.

16. PERSONUPPGIFTSPOLICY
Som tidigare Sonesson Inredningar-kund finns dina uppgifter sparade hos oss på ett säkert sätt. De uppgifter 
som lagras är namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress. Detta är information som 
vi behöver för att leverera varor till dig samt att kontakta dig i samband med beställning och leverans. Vi är 
skyldiga att lagra denna information i samband med redovisning, momshantering och eventuell hantering av 
garanti/retur och kan därför inte tas bort. All lagring och hantering av personuppgifter sker i enlighet med EU:s 
databeskyddsförodning (GDPR).

SONESSON INREDNINGAR AB



Sonesson Inredningar är en ledande leverantör  
av förvaringsskåp och kapprumsinredning. 

Bolaget grundades redan 1909 och i mer än 100 år  
har vi utrustat skolor, idrottsanläggningar, kontor 
och andra offentliga miljöer med vårt breda och  
kundanpassade sortiment.

Sonesson Inredningar ingår i samma företags-  
grupp som Ergoff miljö, Form o Miljö samt  
Sono Brands.

Malmö (huvudkontor)
Sturkögatan 9, 211 24 Malmö
Box 50335, 202 13 Malmö
Tel: 040-38 39 00
E-post: info@sonesson.se alt order@sonesson.se
www.sonesson.se

Stockholm
Alsnögatan 11
116 41 Stockholm  
Tel: 08-18 00 04

Göteborg
EA Rosengrens gata 13a 
421 31 Västra Frölunda 
Tel: 031-703 55 40

Sundsvall 
Esplanaden 20
852 36 Sundsvall 
Tel: 060-17 17 65


