DET ORIGINALE

Miljøknaggsystemet

SOLID OG SIKKER MOT SKADER

Rimelig og enkelt

- KUN DET BESTE ER GODT NOK

Brukt i over 4500 innredninger
i over 370 kommuner i Norge, og
i over 180 idretts-/svømmehaller.
Merk kvaliteten
Be om nylonbelegg, den holdbare
overflatebehandlingen.

Bruksområder

SFO - barnehager - skoler - idretts/svømmehaller treningssentre - syke/aldershjem - off. institusjoner
- kirker - forsamlingslokaler - kontorer - industri
- hotell - hjemmeinnredning - fritidsboliger fiskeforedling - landbruk, osv.
1554 stor, h= 21 cm

Art. 1550 - Miljøknaggen m/ festepunkt c/c 60 cm
Art. 1551 - Miljøknaggen m/ festepunkt c/c 90 cm

Program

1554.1 medium, h= 16,5 cm 1554.2 liten, h= 9,5 cm

1561 MINI

Halvrund Miljøknagg
Art 1554 H:21,0 cm
Art 1554.1 H:16,5 ״
Art 1554.2 H: 9,5 ״
For kontor, garderobe,
dusj, bad, toalett og på
kjøkkenet

- Knagger m/uten hattehyller
- Benker til vegg m/uten skohylle
- Benker for plassering fritt på gulvet m/uten
skohylle, m/uten beslag for fastmontering
- Hattehyller - hattehylleknagger
- Skohyller- Skoknagger
- Garderobestativer, enkle eller doble, m/uten
omkledningsbenk, m/uten skohyller
- Knaggnedheng fra tak - frigjør gulvplass
- Håndklekroker
- Toalettrullholdere
- Håndklestenger
- Støttehåndtak - Armbøyler
- Industriknagger
- Spesialløsninger
Rettslig beskyttet

Nylonbelagt stål
Std. farger: Sort, rød, blå, lys grå-sølv
Alle RAL-farger kan leveres i epoxy
Std. fjøler i lyslakkert furu
27 x 70 mm m/avrundede kanter.
Lakkering 2 x oppå - 1 x under

Testet og bestått etter Norsk std, pluss spesialtest i amoniakk- og klormiljø

Art 1554.2 liten

Art 1554 - stor, halvrund miljøknagg
Også for utendørs bruk

Art 1563, Seksjon
cc 20 cm per par
Buede eller rette ender

Art 1554 - 1550 Miljøknagg i entreen
Art 1550 Miljøknagg,
Art 1563 Skoknagg i
seksjoner c/c 20 cm per par

Art 1550 Miljøknagg
Art 1663 Skoknagg i
seksjoner c/c 15 cm per par

Eneste garderobesystem for
offentlige miljø
som er testet etter
Norsk Standard i Norge.
Spesialtestet mot
klor og ammoniakk.
Alle tester bestått.
Art 1663 Skoknagger, enkle par
Art 1664 for støvler, støvletter og
skistøvler

Art. 1705 Skostativ, 22 eller 30
brukere, med eller uten hjul

Art 1701.4 Skohylle.
Leveres i farge (pulverlakkert)
eller blank.
Rør m 2 mm tykke vegger

Be om nylonbelegg, den holdbare overflatebehandlingen

Adr: Solnørvegen 1, 6260 Skodje
TEL:. 70 24 47 30

Mobil: 91 51 98 57

Org.nr: NO 954480332 MVA

www.solnorgaard.no - miljoknaggen@solnorgaard.no

