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Kapprumsinredning Typ D
Produktfakta
Förvaringskombination innehållande fackindelad Klädfackhylla
TT samt Sittförvaring RT utan fackindelning. Klädfackhyllans
hyllplan och sittskivan utföres som standard i björkmelamin. Klädfackhyllans undre hyllplan är försett med 2 ankarkrokar per plats.
Skohyllans stålrör lackeras i standardutförandet silvergrå. Monteras
på väggskena L=1788mm. I startsektion ingår 2st väggskenor enl.
bild, i fortsättningssektionen avgår 1st väggskena.
Standardmått
I standardutförande har Dalforms kapprumsinredningar
platsbredd 250 mm alternativt 300 mm. Platsbredden 250 mm
levereras i moduler om 500, 750 och 1000 mm. För platsbredd
300 mm erbjuds modulbredderna 600 respektive 900 mm som
standard.
Färger
Ståldetaljer pulverlackeras i valfri standardkulör enl. färgkarta.
Trämaterial utföres som standard i hela skivor av björkmelamin.
Skohyllans stålrör lackeras i standardutförandet silvergrå. Andra
utföranden, kulörer och träslag offereras på förfrågan.
Svensk tillverkning och design
Flexibla kapprumsinredningar till förskolor, skolor och
kontor. Hållbar kvalitet och lätt att hålla rent. Inredningen tillverkas med höga krav på kvalitet i form av
styrka/stabilitet och design. Kapprumsinredningen utvecklas och tillverkas i Säter, Dalarna
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Kvalitet och Miljöhänsyn
Hållbarhet står i fokus på Dalform och betyder för oss
att med stor miljöhänsyn tillverka produkter med låg
livscykelkostnad som håller under lång tid.
För oss är det viktigt med socialt ansvarstagande,
låg miljöpåverkan och att vi genom ständiga förbättringar tar nya steg för en hållbar framtid.
Vårt långsiktiga miljö- och kvalitetsarbete har bidragit
till att Dalform från flera av Sveriges stora bedömningsorganisationer har godkända certifieringar, byggvarudeklarationer och höga betyg i tester av våra skåpserier och
kapprumsinredningar.
Kontakta oss gärna eller besök vår hemsida för ytterligare information.
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24 standardfärger - fritt val
Ovan presenteras våra standardfärger men vi kan även
erbjuda specialnyanser helt efter önskemål.
Observera att färgproven av trycktekniska skäl kan avvika
något från de verkliga färgnyanserna.
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