
Billedkunst
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Ergonomi og fleksibilitet i fokus - med højdeindstillelige  
borde kan alle være med.

Plads til kreativitet
At skabe rammerne for kreativ udfoldelse 

kræver erfaring i at omsætte ønsker og krav 

til brugervenlige lokaler. Den erfaring har 

ST Skoleinventar A/S. 

Lyse og åbne lokaler med stor fleksibilitet 

fremmer den kreative indlæring. Store ar-

bejdsborde, der kan flyttes efter behov og 

opgaver, giver lokalet liv. 

Opslagstavler og tørremuligheder skal ind-

regnes i løsningen, så elevernes produktio-

ner kan opleves og ses.

ST Skoleinventar A/S er en aktiv og inno-

vativ medspiller ved renovering eller ny-

opførsel af faglokaler. Et halvt århundredes 

erfaring giver os en kompetence inden for 

indretning og levering, vores kunder værd-

sætter og efterspørger. 

De konkrete og individuelle ønsker omsæt-

ter vi til praktisk gennemførlige og økono-

misk realistiske løsninger. 

I projekteringsfasen er vores udgangspunkt 

en indgående viden om sikkerhedsproble-

matikker, regulativer og lovgivning. 

ST Skoleinventar A/S’ løsninger er synergi 

mellem stor viden om ergonomiske prin-

cipper og konsekvent brug af de mest hold-

bare materialer.

God plads til tørring eller opbevaring af igangværende projekter er  
en fordel. Kan med fordel anvendes til både  billedkunst og sløjd.
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Funktionelle løsninger
Store arbejdsborde på hjul og mobile tavler. Praktisk opbevaring af de mange materialer og 

udstyr opnås bedst i velindrettede dobbeltskabe. Elevernes brug af maling og farver giver 

splat og sprøjt, så gode skylle- og vaskefaciliteter er et væsentligt element i lokalet.

Uanset form og figur er brænding af ler en favorit. Keramikov-
ne placeres bedst i separate rum med selvstændig ventilation.

Frihed til kreativ udfoldelse - den efterfølgende oprydning 
er let klaret med rengøringsvenlige overflader.
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Skærebord med papirreol. Praktisk løsning for opskæring  
og opbevaring af papir.

Billedkunstlokalet - til alle kreative  
formål og udfordringer
Billedkunst og design har mange udtryk i både materialer og form.  

Lokalet skal kunne håndtere både indretningsmæssigt lette opgaver 

som f.eks. tegning, papirklip med mere, og de lidt grovere arbejdspro-

cesser med ler, sten og lignende.

De grove processer kan med fordel placeres sammen med andre faglokaler 

såsom sløjd eller natur og teknik, da procesventilation er påkrævet for at sikre 

en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig løsning. Velindrettede depo-

trum med opbevaringsskabe til teknisk udstyr og materialer er en fordel.

Lad vores indretningskonsulenter rådgive omkring den optimale lokale- 

indretning til netop din/jeres skole.  

Se mere på www.st-skoleinventar.dk 

Praktisk bred skyllevask med dobbelt armatur og god 
dybde kan betjenes af flere elever samtidig.

Mini sprøjtekabine med udsugning til mindre 
sprøjtelakeringsopgaver. 

Mobil tørrereol. Uundværligt redskab i et  
billedkunstlokale.

Kemikalieskab med frontudtræk og lås til opbevaring af 
maling, farver og kemikalier. Overskueligt og sikkert.
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BEDST TIL fAgLOkALEr

Få  ov e r b l i k
se hele pROduktpROgRAmmet & indRetningeR  
med meRe på www.St-Skoleinventar.dk 

 vo r e S  ko m p e t e n c e r
•	 ToTalleverandør	af	indreTninger	Til	uddannelsessekToren
•	 	alT	fra	hele	skoleindreTninger	Til	enkelTkomponenTer	med	 

fokus	på	holdbarhed,	sikkerhed,	ergonomi	og	innovaTion
•	 bredT,	fleksibelT	sTandardprogram	i	højesTe	kvaliTeT
•	 akTiv	delTager	i	udviklingen	af	nye	projekTer
•	 invenTar	cerTificereT	efTer	bs	5873:	parT	4:1998	i	kaTegorien	heavy	 
	 duTy	for	særlig	sTor	holdbarhed	-	den	enesTe	velkendTe	sTandard	 
	 i	europa	på	skolemøbelområdeT
•	 erfaring	med	indreTning	af	mere	end	12.000	faglokaler
•	 forTsaT	udvikling	af	de	bedsTe	uddannelsesmiljøer,	der	 
	 inspirerer	såvel	lærere	som	elever

S t  S ko l e i n v e n ta r
når	deT	drejer	sig	om	design	og	indreTning	af	faglokaler	 
Til	uddannelsessekToren,	er	sT	skoleinvenTar	ofTe	den	 
foreTrukne	leverandør.	gennem	en	dedikereT	 
medarbejdersTab	og	egenprodukTion	på	vores	 
7500m2	sTore	fabrik	sikrer	vi	en	høj	grad	af	service	 
og	leveringssikkerhed.

danmark  
ST Skoleinventar A/S

gl. kongevej 14-20  -  Dk-6880 Tarm 
Tel: +45 9737 1188  -  fax: +45 9737 2327

info@st-skoleinventar.dk  -  www.st-skoleinventar.dk

United kingdom 
ST Education

21 Shenley Pavilions  -  chalkdell Drive
Uk-milton keynes mk5 6LB 

Tel: +44 (0) 1908 340 940  -  fax: +44 (0) 1908 340 949

norge 
ST Skoleinventar

Suhmsgate 20c  -  n-0362 Oslo 
Tel: +47 9057 5758  -  fax: +47 2265 0526

Sverige 
ST Skoleinventar c/o iab AB 

Box 19, garnisonsgatan 25A  -  S-25053 Helsingborg 
Tel: +46 4239 1214  -  fax: +46 4239 1201


