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Helena garderobe, med skuffe/kasse under bænken.
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Funktionelt inventar 

Hos ST Skoleinventar har vi i over 60 år leveret inventar til skoler, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. 

Vi ligger vægt på:
• Totalleverandør.
• Lang holdbarhed. Vi har opstillinger der stadig er brugbare efter 30 år.
• Brugertilpassede løsninger. Via egenproduktion og partnerskaber leverer vi inventar og løsninger til både  
 renovering og nybygning, og altid med fokus på service, design, ergonomi og slidstyrke.

Med ST Skoleinventar får I løsninger, som lever op til jeres krav om kvalitet, holdbarhed og hygiejne og som i mange 
år vil danne rammen for et sikkert og funktionelt miljø for både børn og personale. 

VIL DU VIDE MERE?
Lad vores indretningskonsulenter rådgive omkring den optimale lokaleindretning til netop jeres daginstitution. 
Kontakt os på: + 45 8937 1188 eller info@st-skoleinventar.dk

Kundetilpasset garderobeløsning.
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Børnegarderobe

Personalegarderobe

Luxi med bænk
15 mm x-finer
• H: 1500 mm
• D: 250 mm
• B: 200-300 mm

Mini uden bænk
15 mm x-finer
• H: 1350 mm
• D: 250 mm
• B: 250 mm

Lux garderobe
18 mm x-finer
• H: 1500 mm
• D: 250 mm
• B: 200-300 mm
• Laminat bænk

Ekstra udstyr:
Sutsko holder, låger, bænke, 
ekstra krog og billedrammer.

Personalegarderobe
18 mm x-finer
• Ruko låse
• Låger
• Bøjlestang
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Støvlevæg.

Påklædningsbænk.

Børnegarderobe

Personalegarderobe
18 mm x-finer
• Ruko låse
• Låger
• Bøjlestang
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Puselrum og soverum

Puslebord 
• Hæve/sænke
• Vask med blandingsbatteri
• Væg/gulv monteret

Pusletrappe.

Madrasskab med
plads til 7 madrasser  
og 7 sæt sengetøj.
Fåes med og uden hjul.

Skuffereoler 12-36 skuffer udført i 18 mm birkefiner.
Blereol, 12 rum. Udført i 18 mm birkefiner.
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Stuen

Køkken

Vægmonteret, sammenklappeligt bord med integrerede bænke. Hele enheden kan slås op mod væggen.  
Leveres med gasfjedre, som gør op- og nedslåning nemmere.

Pusletrappe.

Køkken.



www.st-skoleinventar.dk

ST Skoleinventar skaber trivsel for børn, unge og voksne i fremtidens læringsmiljøer. Læs mere på www.st-skoleinventar.dk

NORGE

ST Skoleinventar A/S (NUF)

Gl. Kongevej 14-20

DK - 6880 Tarm

T +45 9737 1188

info@st-skoleinventar.dk

ENGLAND

ST Skoleinventar A/S

Gl. Kongevej 14-20

DK - 6880 Tarm

T +45 9737 1188

info@st-skoleinventar.dk

DANMARK

ST Skoleinventar A/S

Gl. Kongevej 14-20

DK - 6880 Tarm

T +45 9737 1188

info@st-skoleinventar.dk


