SISUSTA JA SÄILYTÄ

Luovaa järjestystä päiväkoteihin
Kun käyttötarve muuttuu, vaihtelee tai huoneen ilmettä halutaan muokata silloin tällöin, on
Luova oiva valinta säilytys- tai sisustuselementiksi.
Luova-järjestelmää on mahdollista käyttää päiväkodeissa, vanhainkodeissa, kotien eteisissä,
olohuoneissa ja makuu- tai vaatehuoneissa. Luovan seinäpaneeli tarvitsee vain seinän taakseen.
18 mm paksu urapaneelilevy voidaan kiinnittää suoraan seinään, jolloin tila ei kutistu
tarpeettomasti. Remontoitavissa seinissä taustaa ei tarvitse viimeistellä. Urapaneeli peittää alla
olevan pinnan. Urapaneelien varastovärit ovat valkoinen, musta ja vaaleanharmaa. Tilauksesta
väriskaala on laaja. Urajako on 100 tai 200 mm.
Järjestelmään kuuluu tarvikeosia kaikkiin tarpeisiin. Voit kiinnittää siihen hyllyjä, koukkuja,
koreja,
laatikkoja, laatikostoja, rekkejä ja kaappeja. Varusteiden uudelleen sijoittelu on vaivatonta
ja nopeaa. Metallivarusteissa on kromipinnoite, ellei toisin mainittu. Tilauksesta varusteita
on saatavilla valkoisina tai mustina.
Luovalla luot persoonallisen ja muunneltavan tilan.
Mielestämme jokaisella on oikeus toimivaan arkeen.
Lisätiedot:
Prafit Oy
p. 02 238 8456
www.prafit.fi

TARVIKELUETTELO

LUOVUUS/MUUNNELTAVUUS
Urapaneeliseinän varusteita voidaan siirtää
sivusuunnassa portaattomasti, ilman työkaluja.
Korkeussuunnassa varusteita voidaan siirtää
ylös ja alas portaittain 100 mm välein. Urapaneelia on mahdollista saada myös harvemmalla urajaolla tilauksesta.
VÄRIT
Levyosien varastovärejä ovat musta, valkoinen
ja vaalean harmaa. Uraprofiili on alumiinia tai
muovia (musta, valkoinen, vaalean harmaa,
punainen, sininen, vihreä).

Verkkohylly
580 x 300 mm ja
880 x 300 mm

Kenkähylly RST
(hiekankeräysaltaalla)
580 x 300 mm ja 880 x 300 mm

Verkkokori
200 x 320 x K170 mm
280 x 300 x K90 mm

Verkkokori
880 x 300 x 90 mm
580 x 300 x 90 mm

Kenkätaso
880 x 300 mm
580 x 300 mm

Levyhylly
880 x 300 mm
580 x 300 mm

Pleksitasku
A4, A5
50 x 75 cm, 75 x 100 cm

U-rekki
Leveys 590 ja 900 mm

Luova-seinäpaneelia on tilauksesta saatavilla
eri urajaoilla ja lukuisissa eri väreissä, maalatulla
tai laminaattipinnalla. Myös varusteosia suunnitellaan kohteen mukaan tarvittaessa.
MATERIAALIT
Varastolevyt ovat melamiinipintaista mdf-levyä.
Päiväkoteihin usein käytetty materiaali on
laminaattipintainen kosteudenkestävä lastulevy.
Paksuus 18 mm.
Tarvikeosat ovat pääosin kromattua terästä.
VARUSTELUOSAT
Järjestelmä sisältää laajan valikoiman erilaisia
varusteosia, joilla perusjärjestelmää voi
täydentää myöhemminkin.
TUOTTEEN TOIMITUS
Tuotteet toimitetaan sopimuksen mukaan joko
asennettuna tai lavalle pakattuna.
Luova-seinäpaneeli on helppo kiinnittää seinään.
Uraprofiilit laitetaan paikalleen levyyn, jonka
jälkeen levyt ruuvataan seinään (tai tarvittaessa
koolaukseen) kiinni.
YHTEYSTIEDOT
Vajossuonkatu 6
20360 Turku
Puh: (02) 2388 456

Suorakannatin
300 ja 400 mm

Vaatetappi

Saapastappi

Vaatepiikki
100, 150, 200,
250, 300 mm

