ACSS Omklädningsskåp
för publika våtrum
ACSS Omklädningsskåp med glasluckor är framtagna för publika miljöer med höga krav på elegans i
kombination med hållbarhet och enkelt underhåll.
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Våra eleganta omklädningsskåp för publik miljö levereras med stomme och beslag i naturanodiserad
aluminium och med dörrar och sidostycken i härdat glas. Vi bestryker insidan av omklädningsskåpens
glasytor med er önskade färg och vi kan även trycka mönster. Färgen bränns fast på glaset i
härdugnen och blir i princip lika tåligt som glaset. Omklädningsskåpen är mycket tåliga och passar
även utmärkt i fuktiga miljöer, där materialvalen aluminium och glas gör att de håller sig snygga i
många decennier. Skåpen finns i tre olika bredder och olika antal fack på höjden. Skåpen har en svagt
sluttande botten för avrinning och genomluftning upptill och nertill för en god ventilation.

Modeller
Omklädningsskåpen är som standard 250, 300 alternativt 400 mm breda och 1500, 1700 alternativt
1800 mm höga (+30 mm bottenplatta). Skåpen kan delas upp till 5 fack på höjden.
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Placering
Skåpen levereras med en bottenplatta på 30mm och kan placeras direkt på golvet. Skåpen kan placeras
på rad i en nisch, mot en vägg eller som en fristående modul.

Glas
Glaset är härdat och som standard 10mm tjockt.
Vad man bör tänka på om man väljer vita skåpsluckor, är att standard glas ”vanligt vitt glas” har en
grönton i sig som syns tydligare på vitt underlag. Om man inte vill ha denna grönton måste man välja
extravitt glas. (OptiWhite).
Lås
Skåpen kan beställas med eller utan lås. Vi tillhanda håller gärna våra egna elektroniska lås men det
går precis lika bra att använda andra lås. Vi anpassar omklädningsskåpen till önskad typ av lås så som
mynt-, kod-, RFID- eller hänglås.

Förslag till beskrivningstext
ACSS Skåp modell 3000 med aluminiumstomme och glasdörrar. Bredd xxx mm Höjd xxx mm.
xxxglas*. Insidan screentryckt med NCS xxx. För lås xxx**
Enligt uppställning.
*Ange Planglas, Extravitt planglas, Listralglas eller syraetsatglas
** Ange hänglås eller annan typ av lås, ex ACSS kodlås
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