Udgivet på Stina System Inventar ApS (http://www.stina.dk)
Hjem > Robust elevskab 5 rum

Robust elevskab 5 rum
Vores elevbokse er gennemtestede skabe der holder! Det specialdesignede sortiment af elevbokse er robuste og
vandalsikrede skabe der henvender sig specifikt til uddannelsesinstitutioner, hvor der er risiko for at skabene kan
blive udsat for en hård behandling. Skabene anvendes af elever så de undgår at bære rundt på tunge bøger, og
samtidig har mange elever behov for en sikker opbevaringsplads til bærbar computer og mobiltelefon.
Skabenes konstruktion
Særligt for elevskabe er at de er udstyret med specielle vandalsikrede låger som betyder, at skabene er

modstandsdygtige over for slag og spark.
Elevskabe har ligeledes ekstra forstærket dørstop, som sikrer at døren maksimalt kan åbnes 90 grader og på
den måde ikke
beskadiger naboskabet. Hylden i hver boks er fremtrukket helt til forkanten af skabet,
som yderligere er en foranstaltning der gør det vanskeligt at bryde ind i skabet. For at
sikre en god ventilation har skabet perforeret bund samt udstansede ventilationshuller i
toppen, og idet hylderne er helt fremtrukket har hver enkelt hylde udstansede huller i
bagkanten, så luft uden problemer kan cirkulere gennem hele skabet.
Skabene indvendigt
Elevboksene er forberedt for bøjlestang, og der er desuden mulighed for tilkøb af diverse
former for tilbehør f.eks. bogstøtte. Efter aftale kan skabene også leveres med el-stik i
hver boks, så PC?er, mobiltelefoner mm. kan oplades i skabet.
Søjlebredde 30 cm (1-4 søjler) eller 40 cm (1-3 søjler)
Forberedt for bøjlestang
Dybde 55 cm
Højde uden sokkel 174 cm
Lågerne er udført som dobbelt plade ståldøre med ekstra vandalsikring
Skjulte hængsler
Perforeret galvaniseret bund
Dørstop på alle låger
Lige eller integreret skrå top. 20 % hældning
Skabene udstyret med ventilationshuller som standard
Leveres med greb for hængelås eller lås efter ønske
Kan leveres med 12 cm galvaniseret pladeben m/stilleskruer
Kan leveres med 12 cm galvaniseret sokkel
Kan leveres forberedt til væg hængt med eller uden bænk
Kan leveres med 35 cm rørsokkel med eller uden bænk
4 kabinet farver og 12 låge farver som standard
Kan også leveres med laminat, finer og lydæmpende låger
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