
Håndværk & Design
Plads til kreativitet



Fleksible og funktionelle løsninger

Syskabet med en bredde på 120 cm og med dobbelt låge
og lås giver  opbevaring en ny dimension.



Et værkstedslokale med fornuftig opbevaring, 
velfungerende procesventilation og 
sikkerhedsforanstaltninger er et godt sted at lære 
om håndværk og materialer. 

Opbevaring af stof, garn og andet tilbehør kræver meget 

plads. Brede skabe med dobbeltlåger giver optimal plads 

med nem tilgang. Indretning med solide træbakker 

på udtræk, systemkasser og trådkurve sikrer mange 

kombinationsmuligheder og en høj grad af fleksibilitet.

FLEKSIBEL PLADSUDNYTTELSE
Et stort standprogram af skabe med fagtilpassede indretninger 

gør opbevaring af redskaber og materialer nem og effektiv.

Vi har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt store 

mobile og højdeindstillelige klippeborde til opskæring og 

forberedelse af tekstildesign. Plads til farvning, udstilling og 

andre aktiviteter kan også indgå i lokalets udformning.

VIL DU VIDE MERE?
Lad vores indretningskonsulenter rådgive omkring den optimale 

lokaleindretning af jeres håndarbejdslokaler.
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Mobil opbevaringsreol Højdeindstilleligt strygebræt med lovpligtig punktudsugning



Kundskab og færdigheder

Højdeindstillelig, 4-sidet høvlbænk øger fleksibiliteten,
og er et godt arbejdsbord ved tværfaglige projekter.



De kreative og håndværksmæssige ønsker til 
sløjdfaget giver mulighed for at medtage og indrette 
flere spændende faciliteter i skolens sløjdlokaler. 

Sløjdundervisningen giver eleverne færdigheder inden for 

håndværksmæssig fremstilling. Derfor skal lokalet indrettes og 

opbygges til at kunne håndtere flere materialer – som minimum 

træ og metal.

KOMBINEREDE FAGLOKALER
Hvis faglokalerne til sløjd, håndarbejde, billedkunst samt 

natur & teknik placeres i nærheden eller i forlængelse af 

hinanden, giver det en god synergi og optimering omkring 

især installationer og ventilation. Ud over det praktiske aspekt 

giver flere sammenhængende faglokaler øget fleksibilitet og 

gode faciliteter til projekt- og temauger. Se eksempel på et 

kombineret faglokale på næste side.

VIL DU VIDE MERE?
Lad vores indretningskonsulenter rådgive omkring den optimale 

lokaleindretning af jeres sløjdlokaler.

+ 45 89 37 11 88

info@st-skoleinventar.dk

Aflåselige værktøjsskabe med komplette værktøjssæt



Sløjd / Natur & Teknik



Sløjd / Natur & Teknik



www.st-skoleinventar.dk

ST Skoleinventar skaber trivsel for børn, unge og voksne i fremtidens læringsmiljøer.
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