
SchoolWing® Connect
Fleksibel omstilling til nye behov



SchoolWing® Connect

SchoolWing® Connect med udtag til el, gas og vand

Forandringer fylder vores dagligdag. Skolerne har 
brug for fleksible faglokaleindretninger, for at kunne 
udnytte kvadratmeterne bedst muligt.

SchoolWing® Connect er den rigtige løsning til optimal udnyttelse 

af lokalerne til Science-fagene.

Det fleksible, lofthængte system giver brugerne mulighed for 

at arbejde frit og uhindret med udstyr af alle størrelser og 

opstillinger. SchoolWing
®
 Connect kan monteres i stort set alle 

loftkonstruktioner – også nedhængte lofter.

PLUG & PLAY
SchoolWing

®
 Connect sætter ingen begrænsninger i forhold 

til rørføringen af el, gas og vand. Alle medier er integreret, og 

udtagene er let tilgængelige for brugerne. Systemet fungerer via 

Plug & Play, således at el, gas, vand, afløb og udsugning nemt 

kobles til og fra. Det betyder, at borde og stole nemt kan flyttes, 

så lokalerne efter almindelig skoletid kan bruges til andre formål, 

når der er behov for dette. Plug & Play-løsningen er ideel for et 

dynamisk faglokale, hvor fleksibilitet, effektivitet og sikkerhed er 

i fokus.

ÆSTETIK
SchoolWing

®
 Connect har et enkelt og diskret design.

Den hvide overflade smelter sammen med loftfladen og tilsikrer 

et lyst og åbent arbejdsmiljø. Systemet er desuden støjsvagt for 

at sikre ro til undervisningen.

 

SchoolWing
®
 Connect er certificeret efter DG 3988.



Til SchoolWing
®
 Connect serien findes en række mobile enheder, 

der er udviklet med fokus på simpel til- og frakobling:

ST AIR CUBE
Mobilt aftræksskab med mulighed for gas, vand og el. 

Aftræksskabet har hejserude og sider i glas, som tilsikrer fri 

indsigt fra alle sider. Der er mulighed for at integrere et Go Pro 

kamera, så fysik- og kemiforsøg kan transmitteres live til andre 

undervisningssteder og foretages af flere studerende samtidigt 

– eller downloades og ses igen og igen.

ST WING BUDDY
Mobilt vaskeskab med armatur til koldt vand og integreret 

spildevandspumpe. Vasken kan fås i syrefast stål eller i PVC.

ST WING STORAGE
Når eleverne har forladt faglokalet, er der behov for effektiv 

opbevaring af ledninger og udsugningsarme.

Til SchoolWing
®
 Connect  kan der derfor tilkøbes en mobil 

opbevaringsreol til strømforsyninger. ST Wing Storage har også 

holdere til opbevaring af ledninger og udsugningsarme.

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt os og hør mere om de muligheder for fleksibilitet, som 

SchoolWing
®
 Connect-serien giver i Science-lokalerne.

+ 45 89 37 11 88

info@st-skoleinventar.dk

ST Air Cube

ST Wing Buddy

ST Wing Storage



www.st-skoleinventar.dk

ST Skoleinventar skaber trivsel for børn, unge og voksne i fremtidens læringsmiljøer.
For yderligere information: www.st-skoleinventar.dk
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