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1. PRODUKTBESKRIVELSE 
 

Skapene er utført i stål tynnplater og lakkert med pulverlakk etter vårt std. fargekart. 

Skrog og dører varierer etter hvilke type skap som leveres eks. standard skrog eller 

robust. 

 

Materialspesifikasjon:  

    

Dører:   Doble sveiset sammen. 

Innerdør:  0,7 mm  kaldvalset stålplater            

Ytterdør :  0,9 mm        kaldvalset stålplater              

Dør robust:   3,0 mm kaldvalset stålplater              
Dør Laminat:  16 mm MDF-kjerne pålagt høytrykkslaminat 

Hengsler std dører:   Forzinket hengseltapper 

Hengsler robust:  Pianohengsel – punktsveist til dør og poppet til skapet 

Hengsler laminat:  Bladhengsler - skrudd til laminat dør og poppet til skapet 

Lås:    Lower & Fletcher, ASSA 
 

Sideplater std   0,7 mm kaldvalset stålplater  

Sideplater robust:  1,0 mm kaldvalset stålplater  

Topp std/robust:  0,7 mm kaldvalset stålplater             

Rygg std/robust:  0,7 mm kaldvalset stålplater              

Bunn std/robust:  1,25 mm       kaldvalset stålplater              

Sokkel std/robust:  1,25 mm      kaldvalset stålplater              

    Stålplater levert av Norsk Stål Tynnplater og Tibnor. 

Ben :   Kaldvalset firkant rør med justerbare plastknotter mot gulv 

    Levert av Tibnor.   

Lakk:    Pulver i h.t. HMS datablad    

Lakktykkelse:  Ca. 50my 

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Vask og vedlikehold: 

Innvendig og utvendig vaskes skapet med vaskemiddel med svamp eller klut. 

 

Skader: 

Lakkskader kan utbedres med pensel el.lign. Lakk kan leveres av oss. 

Skadde låser, nøkler og deler kan også etterleveres til alle våre skap modeller. 
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3. MILJØPÅVIRKNING 
 

Ressursutnyttelse: 

Produktene kan resirkuleres 

 

Miljømerking: 

Det foreligger ingen miljømerking på dette produktet utover Eskoleia AS sin miljøredegjørelse 

for bedriften. 

 

 

4. HMS - REFERANSER 
 

Miljøfyrtårn 

 

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 
 

Skapene kommer pakket i plastfolie fra fabrikk. Blir levert stående på pall. 

 

Plastfolie:  Resirkuleres 

Pall:   Euro pall – (utveksling pall med vår transportør)  

 

 

6. TEKNISK SERVICE 
 

Produsent:   Eskoleia AS 

Organisasjonsnr:  NO 965 239 219 

Postadresse:  Lensmann Jahnsensveg 39  

Postnr og poststed: 2211 Kongsvinger 

Telefon:   +47 91 91 08 21 

Epost:   ordre@eskoleia.no  

Hjemmeside:  http://www.eskoleia.no  
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