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Garderobestativer frittstående og vegg montasje 

Garderobelister med kroker 

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

 

Generell informasjon 

Garderobestativer: 

Garderobestativer for bruk til oppheng av klær og plassering av skotøy. Reolene 

leveres som enkle og doble i lengdene 1050 mm, 1100 mm, 2000 mm, 2030 mm og 

3010 mm. Leveres med still sko eller med Ø50 mm hjul. 

Garderobelister med kroker for vegg: 

Garderobelister for bruk til oppheng av klær og plassering av skotøy. Listene leveres i 

standard lengder på1050 mm eller 1250 mm. Garderobelistene kan skjøtes med 

skjøtestykker til uendelig lange lengder. 

 

Stativ og veggskinners hovedkomponenter 

Stendere, mellomstykker, hyller, vegglister for kroker, små og store al. kroker og 

store st. kroker, veggbraketter og skjøtestykker. 

 

Materialer 

Koldformede stålrør, ekstrudert al. profiler, plastinnsatser, still sko og Ø50 mm hjul 

med og uten brems. 

 

Overflater 

Alle stål komponenter pulverlakkert med mix pulver som består av en blanding av 

epoxy og polyester. Alle aluminiumdeler er natureloksert. 

 

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 

Når skapene er monterte, er de stort sett vedlikeholdsfrie, men følgende bør etterses: 

 

Månedlig kontroll 

Påse at alle festedetaljer er godt tilskrudde og at det som er festet til vegg er festet 

forsvarlig og ikke har begynt å løsne. 

 

Årlig kontroll/service 

Påse at det ikke er lakkskader da dette kan forårsake rust. Lakkskader bør rettes 

omgående. Ved vegghengte komponenter bør alle festeskruer til vegg ettertrekkes. 
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Garderobelister med kroker 

Rengjøring: 

Rengjøres med vanlige såpe/rengjøringsmidler og varmt/lunkent vann. 

Det må ikke brukes etsende eller sterke kjemiske stoffer. 

 

3. MILJØPÅVIRKNING 

 

Miljømerking 

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet. 

 

4. HMS REFERANSER 

 

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller 

allergifremkallende stoffer og utgjør ingen helserisiko verken ved montering eller ved 

normal bruk. 

 

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431 

 

Avfallstype:     Pulverlakkert stål og eloksert aluminium 

Avfallshåndtering:   Resirkulering, forbrenning og energiutnyttelse 

Opprinnelse:   Mekanisk produksjon og emballering 

Kode for avfallsbehandling: 1499 – Blandede metaller med andre metaller 

 

Øvrige opplysninger:  Produktet er resirkulerbart 

     SONO GROUP AS (Org.nr 989263900) er tilsluttet 

     RENAS og Grønt Ansvar 

 

6. TEKNISK SERVICE 

 

Produsent/importør:  SONO Group AB 

Telefon:     +47 469 49 455 

E-post:     Roger.Larsson@sono.no 

WWW:    sono-group.com 

Garantitid:    5 år for produksjonsfeil. Se salgsbetingelser.  
 

http://www.sono-group.com/

