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Stålskap 

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

 

Generell informasjon 

Alle typer skap er beregnet for innlåsing av brukers eiendeler. Skapene leveres som 

standard i breddevarianter opp til 1200 mm med rett og skrått tak. Dybdevarianter 

opp til 670 mm. Antall rom i høyden 1, 2, 3, 4, 5 og 10 rom. Skapene produseres også 

i spesialutførelser. 

Skapene leveres med følgende låstyper: 

- Sylinderlås og hasp for hengelås fra Euro-Locks 

- Sylinderlås og hasp for hengelås fra ASSA 

- Div. elektroniske låser typ. RFID eller kode 

Det foreligger ingen godkjennelse mot innbrudd. 

Standardskapene er beregnet for å stå inne og i tørre omgivelser. 

 

Skapenes hovedkomponenter 

Skapkropp, dør, kleshengerstang, ankerkrok, diverse typer låser og hengsler. 

Diverse typer understell som høy og lav benramme, sittebenk og sokkel. 

 

Materialer 

Skapkropp i stål. Kroker i PA6 plast. Dører i stål, MDF med høytrykkslaminat, 

sponplate med høytrykkslaminat. Produseres også i annet materiale som spesial. 

 

Overflater 

Pulverlakkert med mix pulver som består av en blanding av epoxy og polyester. Bord 

på sittebenker med klar lakk. Laminat på dører med fabrikat Formica 

høytrykkslaminat. 

Spesial utførelser med andre overflater. 

 

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 

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

 

Ukentlig kontroll 

a) At det ikke er fuktighet i skapet 

b) At det ikke er skader. Dersom det er skader, bør dette utbedres omgående 

c) At låser fungerer som de skal og smøres om nødvendig 
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Årlig kontroll/service 

a) Skruer og mutre på låser ettertrekkes 

b) Skruer og mutre på hengsler ettertrekkes 

c) Kontroller at det ikke er lakkskader. Skader bør utbedres omgående da dette 

kan føre til rust 

d) Kontroller at skapene står loddrett og ikke er vinklet fremover, bakover eller til 

sidene 

e) At skap mot vegg er festet til vegg som foreskrevet 

f) At skap på sittebenk er festet til benken 

g) At skap på sokkel og ben ramme er festet til understell 

h) At skaps modulene festes til hverandre 

 

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 

Avfallshåndtering:   Resirkulering, forbrenning og energiutnyttelse 

Opprinnelse:   Mekanisk produksjon og emballering 

Kode for avfallsbehandling: 1149 – Komplekst jern 
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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/

