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GRATIS SKABE 
- Ingen økonomiske byrde ved køb - budget kan bruges andre steder.
- Få alle de skabe i skal bruge med det samme. 
- Giv eleven/lejeren mulighed for at passe på deres ejendele - Bring Your Own Device
- Ingen nøglestyring, alt behandles online og kører automatisk. 

SKOLESKAB
*Fordele:

SKOLESKAB.DK - Ejes og drives af:
Reska - Bakkegårdsvej 47 - 5330 Munkebo Cvr. nr.: 14893091
Telefon nr.:+45 27 150 140 - Email: kontakt@skoleskab.dk

 *Ved gratis skabe. Skabene bliver leveret og installeret gratis på den enkelte matriklen. Skoleskab.dk står for udlejningen
   af disse igennem vores hjemmeside. Skabene forbliver skoleskab.dk's ejendom idet de ikke er nagelfast inventar.

Hvorfor vælge skoleskab.dk?
Vores skabe er af meget høj kvalitet - de er utroligt robuste og 
holdbare. Skabene er fremstillet af stål og beklædt med 
højtrykslaminat.  Find yderligerer oplysninger om vores 
fantastiske udvalg af skabe på skoleskab.dk

Ingen nøgler - vores elektroniske lås drives af en 
kombination sendt direkte til elev/lejer, så der er ingen 
nøgler der skal holdes styr på. 

Hvis man glemmer koden kan en påmindelse hurtigt sendes
til eleven/lejeren via e-mail. Skolen/foreningen får en 
master nøgle/kode til brug for akut adgang.

Kundeservice - Tryghed i købet og hjælp til vores kunde er et 
vigtigt begreb for os. Vores største ambition er, at du skal føle 
dig godt tilfreds med skoleskabene. 

Landsdækkende service - Vi installerer og administrerer 
skabe i hele Danmark, ingen ø eller landsdel er for lille til os,
alle får den samme service. 
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Pris pr. skabsrum:
Fra 25.- pr. mdr.  uden opladning*
Fra 35.- pr. mdr.  med opladningsmulighed*
*  installeret med kombinationskodelås



Skoleskabe
Skoleskabe til alle klassetrin fra 0. klasse til tekniske/gymnasielle og voksenuddannelser. 
Fra et enkelt lille skab til en hel skabsvæg. Vores udvalg af omklædningsskabe, placerer os 
som en af de foretrukne leverandør af skoleskabe. Til skoler der ønsker at få installeret gratis 
skabe anbefaler vi vores skabe med enten integreret låger eller yder låger. Se mere næste side.

GRATIS RÅDGIVNING PÅ DIN LOKALITET

VI ER MED TIL AT INDRETTE                SKOLE
fremtidens

Vi kommer gerne forbi til et uforpligtende inspirationsmøde og derefter laver vi et oplæg der matcher 
jeres tanker og ideer. Det er vores højeste prioritet, at I får den løsning der passer jer og jeres miljø bedst.

*

Koncept er nemt for både skolen og eleverne. Skolen slipper for administration og investering, imens eleverne 
får solide skabe med lås som er klar til at bruge. 

Skoleskab kommer med et prisoplæg på vores skabe.

Skolen eller uddannelsesinstitutionen undersøger interessen for elevskabe blandt elever og forældre. 
Vi stiller online spørgeskema til rådighed, hvis skolen ønsker det. I det online spørgeskema undersøges 
interessen for skabe og skabs typer.

Lejeperiode og lejepris fastlægges.

Antallet af skabsrum vælges. Placering af skabene vælges og oplyses. (F.eks. Blok C eller Lokale F.)

Skabs og skabstype, låsetype samt farver vælges.

Skolen bliver oprettet og skabene kan nu lejes på skoleskab.dk. Vi fremsender informationsbrev der kan 
overleveres til elev/forældre over intra eller mail. Vi har også en folder i kan udleveres til hver elev. 

Installering af skabene vil ske ca. 4 uger efter placering og skabs og skabstype samt farver er valgt.

Skolen modtager skabene med fragt og placerer dem med mindre andet er aftalt.  

Skoleskab.dk kommer forbi inden for normal arbejdstid og installerer skabene og sørger for at alt virker 
som det skal. Samtidigt vil der bliver overdraget en master nøgle til skolen som der passer på alle skabene.  

Skoleskab.dk køre igen og skabene er klar til brug. 
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Køreplan for samarbejde ved ”gratis skabe”

Hvordan fungerer skoleskab.dk 

ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI
99,9% REDUKTION AF MRSA, E. COLI OG ANDRE BAKTERIER. 
Antimikrobiel effektiviteten bevares i belægningens levetid.



Yder låge Integreret låge

Konstrueret med styrke og kvalitet i højsædet, som gør 
skabet funktionelt i mange år.

Vores skabe har indbyggede sikkerhedsfunktioner der skaber tillid til
at ejendele vil blive opbevaret sikkert.

Slidstærk pulverlak med mange farvemuligheder 
der passer til interiøret.

Den slidstærke anti-bakterielle pulverlakering
er en meget e�ektiv bakteriebekæmper.

Skoleskab

ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI

Formica er det registrerede varemærke fra The Diller Corporation
TM

STANDARD LÅGE FARVE - PÅ LAGER

KABINET FARVER

SØLVFARVET KABINET
RAL 9006

SPECIELLE FARVER - LÆNGERE LEVERINGSTID

10mm solid højtrykslaminat

Brandteknisk klassifikation

Type: Standard (Ikke brandsikret):
Type: FR (Brandsikret)

LAMINATLÅGE
10mm solid 
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Euroclass D-s2, d0
Euroclass B-s2, d0
(fås mod ekstrabetaling)
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KTIV IMOD

Hundredvis af andre farver kan fås fra alternative laminat producenter

HVID STØVGRÅ MØRKEGRÅ LIMEGUL LIMEGRØN RØD BLÅ

CREMEFARVET OLIVEN OZONBLÅ STØVET JADE PÅFUGL FARVET MØRKEBLÅ TANGERINE BØG VALNØD

HVID KABINET
RAL 9004

SORT KABINET
RAL 9016

Farverne kan variere ud fra det viste. 
Laminat og pulverlak prøver kan fremvises. 

EN 13501-1
EN 13501-1



SKABS DIMENSIONER

305 mm
SKABETS UDVENDIGE MÅL

241mm
SKABETS INDVENDIGE BREDDE

380 mm
530 mm
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390 mm
SKABETS DYBDE

470 mm

1780 mm

1780 mm
SKABETS HØJDE 

uden skrånende top

1930 mm med skrånende top

LÅS TIL HÆNGELÅS*
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Udvalg af låsetyper

.

PROGRAMMERBAR 4-CIFRET 
KOMBINATIONSKODELÅS  
En e�ektiv kombination 4-cifret kodelås
med 10.000 mulige kombinationer. Låsen kode
kan nemt ændres ved at trykke på en knap og 
ændre koden. Denne lås er velegnet til �erbruger 
applikation.
Der for�ndes en Master nøgle til denne låsetype.

TY
PE

 P

TY
PE

  L

01 8 6 4 2

1 3 5 7 9

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

DIGITAL KOMBINATIONLÅS MED
40.000 KOMBINATIONER
Nødadgang ved hjælp af nøgle, enkel at programmer. 
Batteriet holder op til 50.000 åbninger/lukninger
Enkelt bruger (leveres som standard)
Multi bruger (valgmulighed, angives ved bestilling) 
Kan også bruges vandret .
Med forbehold for minimum ordremængde. 

Bakkegårdsvej 47
5330 Munkebo
T: +45 27 150 140
kontakt@skoleskab.dk
www.skoleskab.dk

SKOLESKAB.dk

 

Specielt designet til at forenkle brugen af hængelås. 
Indvendig bøjlediameter på min. 7mm,
bøjletykkelse på max. 8mm. 
Hængelåsen sælges separat.

TY
PE

 M

BECODE AIR+
RFID TEKNOLOGI
Programmerbar lås ved brug af RFID teknologi
BeCode Air + skal kun have vist kortet
(eller matchende transponder) for at kunne
betjenes. Der er ikke brug for nogen ekstra
programmering. 10.000 lukninger på et batteri.
Så bliver det ikke enklere.


