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INDRETNING AF PERSONALE- OG OMKLÆDNINGS-
RUM. OPBEVARINGSSKABE OG BÆNKE 
Juha Punta Oy

 
PUNTA skabe og lockers er testet og godkendt i henhold 
til SFS 5340 standard der omhandler styrke og sik-
kerhed. Det store udvalg af forskellige dimensioner og 
konstruktioner, samt et bredt sortiment af udrustning og 
tilbehør, giver et optimalt produkt og løsning der opfylder 
brugerens behov for opbevaring og indretning.  
Du kan vælge mellem mange typer understel, ben, 
kopus, tag modeller, bænke, siddeplads dørkonstruk-
tioner, materialer og låse. Og med vores mange farver 
kan du give indretningen præcis det ønskede udtryk til 
rummet du ønsker. Udover skabe præsenteres her også 
andre praktiske løsninger for opbevaring.
En stor del af denne brochure er vist med standard 
løsninger, men vi producerer gerne kundetilpasset 
løsninger ud fra principer og produktionsmetoder hos 
PUNTA OY.

VKL klædeskab med laminatdøre.

VKZ og VK2 klædeskab.

PMK skabe til brandmænd.
 

VKP klædeskab, svømmehal.
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SPECIALE LØSNINGER OG NYHEDER

PUNTA VKP skabe med et understel med svævende udtryk. Dørene er udført i kompaktlaminat med indgrav-
eret nummer. Gantner EL lås er tilkopplet svømmehallens elektroniske overvågninssystem. Dørene åbnes med 
et armbånd. Alle skabe kan kontroleres fra en PC i receptionen. Låsen har sensor der alamere ved indbrud.    
 

PUNTA VKP Vægophængt med bænk Pussade EL 
lås der åbens og låses med armbånd. Denne lås 
kan også kontroleres ved en PC i receptionen. 
 

PUNTA opbevarings skabe monteret i cirkelform.
 

PUNTA BOX er en sikrer og praktisk løsning når små 
værdsager som pung, tel osv. skal opbevares (side 9)

PUNTA opladningsskabe er et FSF sikkert hit på 
skoler og læreanstalter. (side 11)
 

Glasdøren giver mulighed for at se om skabet 
bruges.
 

 I vores sortiment findes også skabe til 6 kg. og 
12 kg. brandslukker. 
 

PUNTA Eloros væghylder og butiks- indretning og 
mobile arkivskabe vises i seperat brochure .
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PUNTA ART EVO

PUNTA ART EVO -belægning er en ny mulighed for at skabe et individuelt udseende og en 
unik stemning i rummet. Du vælge selv et motiv eller foto som vi lægger på skabene.
 
PUNTA ART EVO er tænkt som et motiv eller foto der pryder på fronter af skabe, altså på døre. 
Denne metode er ligeså slidstærk som vores pulverlakeret over flader og holder år efter år.

HYGIO a40 FJERNER DÅRLIG 
LUGT OG MIKROBER SOM KAN 
VÆRE SMITTEBÆRER   

PUNTA AVALON

Forebygger spredning af sygdomme 
PUNTA AVALON er en effektiv overflade-
behandling som forebygger spredning af 
mikrober, som foresager infektioner. Behan-
dlingen bremser spredning af eksembelvis 
MRSA-bakterier og H1N1-virus. PUNTA 
AVALON er specielt effektivt i rum, hvor 
høj hygiene ønskes og rum med mange 
mennesker. Behandlingen kan udføres på 
næsten alle PUNTA produkter.

Effektiv og besparende
PUNTA AVALON behandling er en meget 
nem og effektiv måde at hæve niveauet på 
hygienen. Rengørringen af PUNTA AVALON 
udføreres nemmere, hurtigere og med mild-
ere rengørringsmiddel. Derfor er invisterin-
gen også lønsom og atraktiv. Derudover har 

PUNTA AVALON overfladebehandling den 
enskab at alm. snavs har svært ved at binde 
på overfladen og derfor bare skal tøres over.

For et bedre helbred
PUNTA AVALON er godt for helbredet. Med 
rengørring uden stærke middel minskes 
relateret allergier og med mindre snavs og 
minimal spredning af mikrober PUNTA 
AVALON det perfekt valg for et godt indekli-
ma og miljøet.

Hygio a40 er et flexsibel og effektiv skab der 
miljøvenligt sikrer god hygiejne i beklæd-
ning, sko, udrustning, værktøj etc. Det 
eneste Hygio a40 behøves er strøm. Hygio 
a40 bruger meget lidt energi og der skal 
ikke tilsættes kemikalier, vand eller varme til 
prosessen. Skabet fungerer som en lukket 
enhed under procesen og genererer ingen 
reststoffer.  Kapasiteten er på 400 liter 
hvilket svare til 3-5 personers arbejdstøj.

Selve prosessen går stærkt. Tiden afhænger 
af mængden af mikrober, men oftes klare 
det korte program på 10 min. en færdig 
behandling. Til meget syrligt og ildelugtende 
emner kan en time være nødvendig.

HYDRO a40 er billig i drift og bruger mellem 
10-80 W hvilket svare til en lampes forbrug. 
Vedligehold som rengørring gøres ca 1 gang 
hvert år. Hygio a40 er let at placerer da ska-
bet har standarddimensioner. Skabets brede 
er 55 cm, dybde 60 cm oh højde 190 cm. 
Leveres med justerebare ben som standard 
hjul kan tilvælges. 

Hygio a40 er kun til indendørs brug. 
Leveres sort eller hvid, men kan ved 
bestilling leveres i andre farver.

For mere info. www.hygio.fi
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PUNTA GARDEROBE OG OPBEVARINGSSKABE

Specialfremstillet VKP skabe vægmonteret. PU bænk 
i højtrykslaminat med ABS kant. Døre i kompakt-
laminat med Puastec låsesystem.

PUNTA skabe er testet og godkendt med 
stålkassettedøre til kravne i SFS5340 stand-
ard  der omhandler mål, styrke og sikker-
hed. www.punta.fi.
Skabe er udført i 0,75 mm koldvalset stålp-
lade (kan leveres galvaniseret) Stærk svejset 
ramme sammen med 19 mm kasette døre 
(dobbelt plade med indlagt forstærkning) 
garntere en sikker og holdbar løsning.
Indlæg i døre samt nylonbelagt hængsel og 
anslag giver en lydsvag dørlukning. Døre 
er som standard højrerhængt, men kan 
selvfølgelig også leveres venstrehængt.
 

Garderobeskabet har ventilations huller i 
bund og top og kan evt. tilsluttes et ventila-
tions system. Vandret tag er standard, men 
skråt tag kan bestilles.
Skabene er malet med miljøvenlig epoxy/
polyesterfarve. Standardfarve på døre og 
korpus er Gråhvid (RAL 9002). Andre farver 
kan tilbydes, se farvekort. 
Standard lås er Abloy CL103C med 2 stk. 
nøgler. Ved flere skabe tilbydes marster key  
til låse. Understel har som standard justere-
bar ben med  max 50 mm. 
Fra vores store udvalg af modeller og 
dimensioner samt mange løsninger på døre 
og låse kan du finde et unikt skab der yder-
ligere kan komplementeras med tilbehør. Vi 
fremstiller også speciale løsninger.
På følgende sider vises modellerne med 
dimensioner og vare kode.
 

VKP skabe med skråt tag, PP understel med bænk. 
Ståldøre i 19 mm sandwich konstruktion med 
forstærkning og lyddæmpning. Abloy CL 103C-lås. 

Vægmonteret VKL-skabe med døre i Kirsebærfiner 
og PP bænk.
 

 

Galvaniseret skabe til f.eks. svømmehal
Her med PU bænke og speciele laminatdøre med 
alukant og Gantners elektroniska låssystem.

VKZ garderobeskabe med laminatdøre, kodelås, yderramme og specialsokkel.

PUNTA LK4 opbevarings skabe med laminatdøre og 
yderramme.
 

PUNTA VKP og LK4 skabe, glasdøre med aluramme.
 

PUNTA BOX hylde system er et 
nyt og fleksibel for opbevaring af 
f.eks sko og andet der ønskes i 
overskulig ordren. Brochure kan 
rekvireres.
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PUNTA VKP GARDEROBESKABE            532 mm dyb, model med eller uden understel

VKP skab standard udrustning: Hattehylde, bøjlestang, 4 stk. knager samt Abloy Classic lås. JM Understel er fabriks monteret. Justerbar 
ben 0-50 mm.  Frihøjde under skab 160 mm. Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 16.

PUNTA VKP Garderobeskab, højde 1900 mm, dybde 532 mm, JM understel

 Bredde  Kode 
1-dør (30 cm) 300 mm VKP301
2-døre (30 cm) 600 mm VKP302
3-døre (30 cm) (foto)  900 mm VKP303 
4-døre (30 cm) 1200 mm VKP304  
 
1-dør (40 cm) 400 mm VKP401
2-døre (40 cm) 800 mm VKP402
3-døre (40 cm) 1200 mm VKP403
 
Med dobbelt døre (30+30 cm)  600 mm VKP-P30/302+JM
Med 2 dobbelt døre (30+30 cm) 1200 mm VKP-P30/304+JM
Med dobbelt døre (40+40 cm) 800 mm VKP-P40/402+JM

Til dobbelt døre behøves kun en lås.

PUNTA VKP garderobeskabe, dybde 532 mm, uden understel

  Standard højde Højde Højde 
  1700 1500 1900
 Bredde Kode Kode Kode
1 dør (30 cm) 300 mm VKP301- VKP-L301 VKP-Y301
2 døre (30 cm) 600 mm VKP302- VKP-L302 VKP-Y302
3 døre (30 cm) (foto) 900 mm VKP303- VKP-L303 VKP-Y302  
4-døre (30 cm) 1200 mm VKP304- VKP-L304 VKP-304
1 dør (40 cm) 400 mm VKP401- VKP-L401 VKP-Y401
1-døre (40 cm) 800 mm VKP402- VKP-L402 VKP-Y402
2-døre (40 cm) 1200 mm VKP403- VKP-L403 VKP-Y403

Med dobbelt døre (30+30 cm) 600 mm VKP P30/302 
Med 2 dobbelt døre (30+30 cm)  1200 mm VKP-P30/304
Med dobbelt døre (40+40 cm) 800 mm VKP-P40/402 

Til dobbelt døre behøves kun en lås.
 Et skab uden understel kan monteres på 

væg eller sammen med understel type 
PL eller PLN med bænk (se foto).

PUNTA VKP skab fremstilles også på specialmål ved bestilling.
– som 402 mm dybde, i koden skrives 40 foran, f.eks. 40VKP303
– med bredden 20, 25, 35, 45 och 50 cm. Er koden f.eks. VKP204 (20 cm 4-døre)

 SO sokkel
• højde 150 mm, ved bestilling også 100 

og 200 mm
• fabriksmonteret
 

PP understel med bænk
• skabets totalhøjde øges med 373 mm
• højde 390 mm,  sæde dybde 300 mm
• sæde i lakeret fyrtræ, ved bestilling i bøg, 

laminat, eller malet stål.
• leveres usamlet
 

PU bænk
• sæde dybde 300 mm
• sæde i lakeret fyrtræ, ved bestilling i bøg, 

laminat, eller malet stål.
• skab monteret i væg.
• leveres usamlet 
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PUNTA VKL GARDEROBESKAB     532 mm dyb model med eller uden understel

VKL skab standard udrustning: Hattehylde, bøjlestang, 4 stk. knager samt Abloy Classic lås. JM Understel er fabriks monteret. Justerbar 
ben 0-50 mm.  Frihøjde under skab 160 mm. Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 16.

PUNTA VKL garderobeskab, højde 1900 mm, dybde 532 mm, med JM understel og PM 
bænk

  Bredde  kode 
1-dør (30 cm)  300 mm VKL301+PM
2-døre (30 cm)  600 mm VKL302+PM
3-døre (30 cm) (foto)   900 mm VKL303+PM
4-døre (30 cm)  1200 mm VKL304+PM
1-dør (40 cm)  400 mm VKL401+PM
2-døre (40 cm)  800 mm VKL402+PM
3-døre (40 cm)  1200 mm VKL403+PM

Med dobbelt døre (30+30 cm)  600 mm VKL-L30/302+PM
Med 2 dobbelt døre (30+30 cm) 1200 mm VKL-L30/304+PM
Med dobbelt døre (40+40 cm) 800 mm VKL-L40/402+PM

Til dobbelt døre behøves kun en lås.

PUNTA VKL garderobeskab, dybde 532 mm, uden understel

  Standard højde højde højde   
  1700 1500 1900
 Bredde Kode Kode Kode
1-dør (30 cm) 300 mm VKL301- VKL-M301 VKL-P301
2-døre (30 cm) 600 mm VKL302- VKL-M302 VKL-P302
3-døre (30 cm) (foto) 900 mm VKL303- VKL-M303 VKL-P303 
4-døre (30 cm) 1200 mm VKL304- VKL-M304 VKL-P304
1-dør (40 cm) 400 mm VKL401- VKL-M401 VKL-P401
2-døre (40 cm) 800 mm VKL402- VKL-M402 VKL-P402
3-døre (40 cm) 1200 mm VKL403- VKL-M403 VKL-P403

Med dobbelt døre (30+30 cm) 600 mm VKL-L30/302 
Med 2 dobbelt døre (30+30 cm)  1200 mm VKL-L30/304
Med dobbelt døre (40+40 cm) 800 mm VKL-L40/402 

Til dobbelt døre behøves kun en lås.
Et skab uden understel kan monteres 
på væg eller stilles på understel type PL 
eller PLN med bænk (se foto).

 
PUNTA VKL skab fremstilles også på specialmål ved bestilling.
– som 402 mm dybde, i koden skrives 40 foran, f.eks. 40VKL303
– med bredden 20, 25, 35, 45 och 50 cm. Er koden f.eks. VKL204 (20 cm 4-døre)

PL understel med bænk
• Sæde i lakeret fyrtræ dybte 300 mm
• Sædehøjde 390 mm
• Ved bestilling i bøg, laminat, eller malet 

stål.
• Leveres usamlet

VKL skab, PM bænk, stålkassettedøre, til hængelås, Personale omklædning.
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PUNTA VKZ GARDEROBESKABE     1900 mm højt og 532 mm dyb med understel

PUNTA VK2 GARDEROBESKAB    1900 mm høj og 532 mm dyb model med understel

PUNTA HVKP GARDEROBESKAB    1900 mm høj och 532 mm dyb model med understel

PUNTA GARDEROBESKAB

VKZ skab standard udrustning: Hattehylde, bøjlestang, 2 stk. knager samt Abloy Classic lås. 
JM Understel er fabriks monteret. Justerbar ben 0-50 mm.  I højde under skab 160 mm. 
Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 16.

 Bredde Kode
2-døre (30/15 cm) 300 mm VKZ301
4-døre (30/15 cm) 600 mm VKZ302
6-døre (30/15 cm) (foto) 900 mm VKZ303
8-døre (30/15 cm) 1200 mm VKZ304
2-døre (40/20 cm) 400 mm VKZ401
4-døre (40/20 cm) 800 mm VKZ402
6-døre (40/20 cm) 1200 mm VKZ403
Højde på lågen 43/125 cm 
Leveres også uden understel til vægmontering eller bænkunderstel som til garderobeskabe.

PUNTA VKZ skabe fremstilles også på specialmål ved bestilling.
– 402 mm dybde, i kode skrives 40 foran f.eks. 40VKZ303
– 1700 mm høj (skab 1500 mm), 2100 mm høj (skab 1900 mm)
– bredde 50/25 cm

PUNTA VK2 standard udrustning: Hattehylde, bøjlestang, 4 stk. knager samt Abloy Classic lås. 
JM Understel er fabriks monteret. Justerbar ben 0-50 mm.  Frihøjde under skab 160 mm. 
Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 15.

 Bredde   Kode 
2-døre (30 cm) 300 mm  VK2301
4-døre (30 cm)  600 mm  VK2302
6-døre (30 cm) (foto)  900 mm  VK2303
8-døre (30 cm) 1200 mm  VK2304
2-døre (40 cm) 400 mm  VK2401
4-døre (40 cm) 800 mm  VK2402
6-døre (40 cm) 1200 mm  VK2403

Leveres også uden understel til vægmontering eller bænkunderstel som til garderobeskabe.

PUNTA VK2 skabe fremstilles også på specialmål ved bestilling.
– 402 mm dybde, i kode skrives 40 foran f.eks. 40VK2303
– I halv højde 878 mm + 200 mm understel. Også højde 1700 og 2100 mm

PUNTA HVKP skab med dobbelt døre, standard indretning: Til højre Hattehylde, bøglestang 
og 4 knager og til venstre 4 faste hylder.  Abloy Classic lås. JM Understel er fabriks monteret. 
Justerbar ben 0-50 mm.  Frihøjde under skab 160 mm. Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer 
og farve, se side 13, 14 og 15.
 Bredde Kode
2-delt (30+30 cm) 600 mm HVKP302
2-delt (40+40 cm) (foto) 800 mm HVKP402
2-delt (50+50 cm) 1000 mm HVKP502
4-delt (2x (30+30 cm) 1200 mm HVKP304
Skabet er delt med skillevæg 

Som standard med fast hylde og 
bøjlestang samt 4 stk. knager. 
Justerbare ben.

Forstærkninger til 
opsætning i top og bund.

Højde skab
• 1300, 1500, 1700 och 1900 mm
dybte
• 300, 402 och 532 mm
bredder
• 150, 200, 250, 300 och 400 mm

Standrad farve i grå hvid  RAL 9002, 
Andre farver kan bestilles.

Kan monteres på væg eller stå på 
understel.

Bredde  Kode
 600 mm NAU08
 800 mm NAU08
 900 mm NAU09
 1000 mm NAU10
 1200 mm NAU12

Højde  1900 mm
Dybt  532 mm
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PUNTA OPBEVARINGSSKABE           1900 mm høj og 532 mm dyb model med JM understel

PUNTA LK3 OPBEVARINGSSKAB, dørhøjde 539 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 534 mm)  Bredde  Kode
  3 skabe: 3 i højden 300 mm LK3301
  6 skabe: 3 i højden, 2 i bredden 600 mm LK3302
  9 skabe: 3 i højden, 3 i bredden (foto) 900 mm LK3303
12 skabe: 3 i højden, 4 i bredden 1200 mm LK3304

40 cm bredde (åbning 338 x 534 mm) Bredde Kode
3 skabe: 3 i højden 400 mm LK3401
6 skabe: 3 i højden, 2 i bredden 800 mm LK3402
9 skabe: 3 i højden, 3 i bredden 1200 mm LK3403

PUNTA LK4 OPBEVARINGSSKABE, dørhøjde 402 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 397 mm) Bredde Kode
  4 skabe: 4 i højden 300 mm LK4301
  8 skabe: 4 i højden, 2 i bredden 600 mm LK4302
12 skabe: 4 i højden, 3 i bredden (foto) 900 mm LK4303
16 skabe: 4 i højden, 4 i bredden 1200 mm LK4304

40 cm bredde (åbning 338 x 397 mm) Bredde Kode
  4 skabe: 4 i højden 400 mm LK4401
  8 skabe: 4 i højden, 2 i bredden 800 mm LK4402
12 skabe: 4 i højden, 3 i bredden 1200 mm LK4403

PUNTA LK5 OPBEVARINGSSKABE, dørhøjde 320 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 315 mm) Bredde Kode
  5 skabe: 5 i højden 300 mm LK5301
10 skabe: 5 i højden, 2 i bredden 600 mm LK5302
15 skabe: 5 i højden, 3 i bredden (foto) 900 mm LK5303
20 skabe: 5 i højden, 4 i bredden 1200 mm LK5304 

40 cm bredde (åbning 338 x 315 mm) Bredde Kode
  5 skabe: 5 i højden 400 mm LK5401
10 skabe: 5 i højden, 2 i bredden 800 mm LK5402
15 skabe: 5 i højden, 3 i bredden 1200 mm LK5403

PUNTA LK6 OPBEVARINGSSKAB, dørhøjde 265 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 260 mm) Bredde Kode
  6 skabe: 6 i højden 300 mm LK6301
12 skabe: 6 i højden, 2 i bredden 600 mm LK6302 
18 skabe: 6 i højden, 3 i bredden (foto)  900 mm LK6303 
24 skabe: 6 i højden, 4 i bredden 1200 mm LK6304 

40 cm bredde (åbning 338 x 260 mm) Bredde Kode
  6 skabe: 6 i højden 400 mm LK6401
12 skabe: 6 i højden, 2 i bredden 800 mm LK6402
18 skabe: 6 i højden, 3 i bredden 1200 mm LK6403 

PUNTA LK8 OPBEVARINGSSKABE, dørhøjde 197 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 192 mm) Bredde Kode
  8 skabe: 8 i højden 300 mm LK8301
16 skabe: 8 i højden, 2 i bredden 600 mm LK8302
24 skabe: 8 i højden, 3 i bredden (foto) 900 mm LK8303
32 skabe: 8 i højden, 4 i bredden 1200 mm LK8304

40 cm bredde (åbning 338 x 192 mm) Bredde Kode
  8 skabe: 8 i højden 400 mm LK8401
16 skabe: 8 i højden, 2 i bredden 800 mm LK8402
24 skabe: 8 i højden, 3 i bredden 1200 mm LK8403
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PUNTA OPBEVARINGSSKABE          1900 mm høj og 532 mm dyb model med JM understel

PUNTA OPBEVARINGSSKABE            878 mm høj uden understel

PUNTA OPBEVARINGSSKABE enkel skabe specialhøjde PUNTA VÆRDISKABE

PUNTA LK10 OPBEVARINGSSKABE, dørhøjde 155 mm
 
30 cm bredde (åbning 238 x 150 mm)  Bredde  Kode
10 skabe: 10 i højden 300 mm LK10301
20 skabe: 10 i højden, 2 i bredden 600 mm LK10302
30 skabe: 10 i højden, 3 i bredden (foto) 900 mm LK10303
40 skabe: 10 i højden, 4 i bredden 1200 mm LK10304

40 cm bredde (åbning 338 x 150 mm) Bredde Kode
10 skabe: 10 i højden 400 mm LK10401
20 skabe: 10 i højden, 2 i bredden 800 mm LK10402
30 skabe: 10 i højden, 3 i bredden 1200 mm LK10403 

PUNTA LK12 OPBEVARINGSSKABE, dørhøjde 127 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 122 mm) Bredde Kode
12 skabe: 12 i højden 300 mm LK12301
24 skabe: 12 i højden, 2 i bredden 600 mm LK12302
36 skabe: 12 i højden, 3 i bredden (foto) 900 mm LK12303
48 skabe: 12 i højden, 4 i bredden 1200 mm LK12304 

40 cm bred (åbning 338 x 122 mm) Bredde Kode
12 skabe: 12 i højden 400 mm LK12401
24 skabe: 12 i højden, 2 i bredden 800 mm LK12402
36 skabe: 12 i højden, 3 i bredden 1200 mm LK12403 

PUNTA LK opbevaringsskabe kan også bestilles som:
– 402 mm dybde. Kodning med 40 foran, f.eks. 40LK8303
– 20, 25, 35, 45 og 50 cm bredde. Kodning f,eks. LK8254 (25 cm, 32 skabe)
– ønsket antal skabe i højden (max højde 1700 mm) 
 - f,eks.    LK6303P (9 skabe, 3 i højden og 3 i bredden, højde 1073 mm) eller 
  LK4303V (9 skabe, 3 i højden og 3 i bredden, højde 1484 mm)

Bredde
Åbning

Dypte  Kode Kode Kode Kode Kode Kode Kode Kode 

Bredde
Åbning

Dypte Kode Kode Kode

Bredde
• 200 mm
Dybde
• 150 mm
Dørdimensioner (B x H)
• 164 x 131 mm (LK12) 3 til12 

døre i højden 
• 164 x 158 mm (LK10) 3 til10 

døre i højden
• 164 x 198 mm (LK8)
 2 til 8 døre i højden

Foto AL-12201-06

Standardudrustning i opbevaringsskabe: Abloy Classic lås.
Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 16.
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PUNTA OPBEVARINGSSKABE MED ”GLASDØRE”   532 mm dyb model med JM understel

PUNTA POSTSKAB            1900 mm høj med JM understel. Dybde 402 mm
  
Postskab standard: Lås Abloy Classic, justerebar ben, åbning for post 30 x 238 mm.
Tilvalg: Låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 16.

PUNTA LK4 POSTSKAB, dørhøjde 402 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 397 mm) Bredde Kode
  4 skabe: 4 i højden 300 mm 40LK4301POS
  8 skabe: 4 i højden, 2 i bredden 600 mm 40LK4302POS
12 skabe: 4 i højden, 3 i bredden (foto) 900 mm 40LK4303POS
16 skabe: 4 i højden, 4 i bredden 1200 mm 40LK4304POS

Kan bestilles med mellemhylde, kode VH40030K.

PUNTA LK8 POSTSKAB, dørhøjde 197 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 192 mm) Bredde Kode
  8 skabe: 8 i højden 300 mm 40LK8301POS
16 skabe: 8 i højden, 2 i bredden 600 mm 40LK8302POS
24 skabe: 8 i højden, 3 i bredden (foto) 900 mm 40LK8303POS
32 skabe: 8 i højden, 4 i bredden 1200 mm 40LK8304POS

PUNTA LK12 POSTSKABE, dørhøjde 127 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 122 mm) Bredde Kode
12 skabe: 12 i højden 300 mm 40LK12301POS
24 skabe: 12 i højden, 2 i bredden 600 mm 40LK12302POS
36 skabe: 12 i højden, 3 i bredden 900 mm 40LK12303POS
48 skabe: 12 i højden, 4 i bredden (foto) 1200 mm 40LK12304POS

Alle Postskabe kan leveres uden understel og højden minskes med 200 mm. 
Postskabet kan så monteres på væg, sokkel eller bænk.
Kode er den samme men afsluttes med et – tegn f.eks. LK12303POS-. 
Postskab kan også leveres i 400 mm bredde på bestilling.

Standard: Abloy Sentry pantlås. Justerebar ben på understel.
Tilvalg: Låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 16.

PUNTA LK4 OPBEVARINGSSKABE MED ”GLASDØRE”, dørhøjde 402 mm
Højde 1900 mm
30 cm bredde (åbning 238 x 397 mm) Bredde Kode
4 skabe: 4 1 højden 300 mm LK4301IKK
8 skabe: 4 i højden, 2 i bredden 600 mm LK4302IKK
12 skabe: 4 i højden, 3 i bredden 900 mm LK4303IKK
16 skabe: 4 i højden, 4 i bredden (foto) 1200 mm LK4304IKK

Alle skabe kan leveres uden understel og højden minskes med 200 mm. Skabet kan  så monteres på væg, 
sokkel eller bænk. Kode er den samme men afsluttes med et – tegn f.eks. LK4303IKK- 

PUNTA LK4 OPBEVARINGSSKABE MED ”GLASDØRE”, dørhøjde 402 mm
Højde 1484 mm
30 cm bredde (åbning 238 x 397 mm) Bredde Kode
3 skabe: 3 i højden 300 mm LK4301VIKK
6 skabe: 3 i højden, 2 i bredden 600 mm LK4302VIKK
9 skabe: 3 i højden, 3 i bredden 900 mm LK4303VIKK
12 skabe: 3 i højden, 4 i bredden 1200 mm LK4304VIKK

Højde 1073 mm
30 cm bredde (åbning 238 x 397 mm) Bredde Kode
2 skabe: 2 i højden 300 mm LK4301PIKK
4skabe: 2 i højden, 2 i bredden (foto) 600 mm LK4302PIKK
6 skabe: 2 i højden, 3 i bredden 900 mm LK4303PIKK
8 skabe: 2 i højden, 4 i bredden 1200 mm LK4304PIKK
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PUNTA BRANDMANDS- OG BEREDSKABE

PUNTA OPLADNINGSSKABE

PUNTA NETSKAB

Standard udrustning: Fast hylde, 
4 kroge på sidevægge samt bøjlestang. 
For neden opbevaringsskab med dør og 
Abloy Classic lås. Lakeret fyrtræs sæde.  
Justerebar ben, max. 50 mm.
 

Standard udrustning: Bøjlestang og 8 stk 
kroge på sidevægge. Skab med post åbning 
og Abloy Classic lås.  Standardfarve gråhvid 
RAL 9002. Kan bestilles med JM understel 
og i 500 mm bredde.
 

Standard udrustning: Den 20 cm bredde del 
har hattehylde, bøjlestang med kroge. Den 40 
cm bredde del har 3 stk. justerebare hylder, 
pr. 60 mm. 

PUNTA opladningsskabe er en praktisk 
løsning for opbevaring og samtidig 
opladning af elektronik. 
I vores sortiment findes der mange 
muligheder for størrelser der passe til 
valgte elektronik f,eks. smartphone, 
bærebar PC, tablet, batteridrevende 
værktøj mv. som oplades og samtidig 
kan ligger aflåst. Alle opladningsskabe 
leveres med 3 meter tilslutnings kabel.
Ved bestilling kan PUNTA LK og PUNTA 
HK leveres med strømudtag. 

• 1 el udtag/skab • 2 el udtag/skab • 4 el udtag/hylde

PUNTA NETSKAB standard udrustning: Hattehylde, bøjlestang 4 kroge. Ståldør i 2 mm til hængelås.
Tillbehör: Låse og farver på side 13, 14 og 16.

PUNTA NETSKAB, dybde 532 mm, uden understel
 Bredde Højde Højde
  1700  1900 
  Kode  kode 
1-dør (30 cm)  300 mm VKP301-VK VKP-Y301VK
2-døre (30 cm) (foto)  600 mm VKP302-VK VKP-Y302VK
3-døre (30 cm) 900 mm VKP303-VK VKP-Y303VK
4-døre (30 cm) 1200 mm VKP304-VK VKP-Y304VK

1-dør (40 cm) 400 mm VKP401-VK VKP-Y401VK
2-døre (40 cm) 800 mm VKP402-VK VKP-Y402VK
3-døre (40 cm) 1200 mm VKP403-VK VKP-Y403VK

Foto er med 200 mm højt JM understel. Kan også leveres med understel som sokkel eller med bænk.
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PUNTA S OPBEVARINGSSKABE         1900 mm høj og 532 mm dyb med JM understel

PUNTA S RENGØRINGSSKAB         1900 mm høj og 532 mm dyb med JM understel

PUNTA PK VASKESKAB til fugtigt miljø

PUNTA S skabets korpus og hylder er fremstillet af 0,75 mm galvaniseret stålplade. Standard døre er koldvalset stål og monteret med Abloy 
Classic lås. Døre og korpus er som standard i farve gråhvid RAL 9002. Indeholder 4 stk. galvaniseret hylder der kan indstilles pr. 60 mm. 
Justerebar ben på understel. Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 16.

 Bredde Kode
1-dør (30 cm) 300 mm SHKP301
1-dør (40 cm) (foto) 400 mm SHKP401
1-dør (50 cm) 500 mm SHKP501
2-døre (30 cm) 600 mm SHKP302
2-døre (40 cm) 800 mm SHKP402
2-døre (50 cm) 1000 mm SHKP502
2 delte skab kan fås med dobbeltdør   

Ved bestilling leveres skab også 402 mm dyb. Kode er så med 40 foran.
Skabet kan kombineres med andre skabe på samme understel til samlet enhed.

Konstruktion som ovenstående S OPBEVARINGSSKAB. Indeholder:
Del 1: 4 stk halvhylder, 8 stk. S-kroge og dør med slangeholder kurv, tørrerstang.
Del 2: 2 stk. tørrerstang og 4 stk. hylder. 
Justerebar ben på JM understel.

 Bredde Kode
1-døre (40 cm)  400 mm  SVKP401
2-døre (40 cm) (foto) 800 mm SVKP402

Skabe til vægmontering som leveres med velegnet indretning til vasketøj eller rengørring og kan bruges i fugtigt miljø pga. galvaniseret 
korpus og døre. Skabe kan også bestilles i højde på 1100, 1300, 1500 og 1900 mm (inventar vil variere). Standard farve RAL 9010. 
Der findes mere inventar end omtalt i nedenstående skema. Hylder indstilles med 60 mm interval. Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer 
og farve, se side 13, 14 og 16.

PUNTA PK VASKESKAB N, 1 hylde og 2 kurve

Højde 1700 mm Dybde Bredde Kode
1 (40 cm) 402 mm 400 mm PK4017040N
1 (40 cm) 532 mm 400 mm PK5317040N
1 (50 cm) 532 mm 500 mm PK5317050N
1 (56 cm) 402 mm 560 mm PK4017056N

PUNTA PK VASKESKAB S, inventar for rengørringsartikler 

Højde 1700 mm Dybde Bredde Kode
(40 cm) 532 mm 400 mm PK5317040S
(50 cm) 532 mm 500 mm PK5317050S
(56 cm) 402 mm 560 mm PK4017056S
4 stk halvhylder, 8 stk. S-kroge og dør med slangeholder kurv, tørrerstang.

PUNTA PK VASKESKAB M, 1 hylde og 1 kurv

Højde 878 mm Dybde Bredde Kode
1 (40 cm) 532 mm 400 mm PK5308840M
1 (50 cm) 532 mm 500 mm PK5308850M
1 (56 cm) 402 mm 560 mm PK4008856M

De 1700 mm høje PK skabe kan også indrettes med:1 hylde og 3 kurve (P), 2 hylder og 2 kurve (R), 4 hylder (H). 
De 878 mm høje PK skabe kan indrettes med 2 hylder (H), 2 kurve (K).

   Kod
Tilvalg: justerbar ben 200-215 mm  JS20 
Understel i rustfri stål kan tilbydes.

 



Til PUNTA skabe kan man vælge mange låse typer. På foto vises nogle låse monteret på ståldøre eller trædøre. Vær opmærksom på at ikke 
alle låse passer på alle dørmodeller og montad kan se anderledes ud end foto viser. Abloy Classic lås er standard, hvis ikke andet er nævnt. 
Denne lås kan leveres med serie - og hovedenøgler og kan også omlægges til kundens system.

Standard lås       Øvrige låse
Udover viste låse kan der i PUNTA skabe 
også monteres en så kaldt ”standalone” 
elektronisk lås. Andre låse systemer med 
kortlæser og adgangskort kan monteres i 
PUNTAs skabe.

Abloy Classic
-cylinderlås

 Punta- cylinderlås
 

Euro-Locks for 
hænge lås 

 Hængelås med 
nr. kode

 Abloy Sentry 
mønt lås

Øvrige låse

Ojmar-møntlås  Real 9041 lås 
med nummer 
kode

KitLock-elektroniskt lås med 
nummer kode

 Eurolocks 
A152lås med 
nummer kode

 Gantner-elektroniskt 
låsesystem
 

Unilock-elektron-
iskt lås med nr. 
kode

 Pusatec-elektroniskt 
låsesystem

STÅLKASSETTEDØRE
Døre leveres i farver iht. PUNTA farvekort. Kan også fås galvaniseret. Alle 
låse er mulige.  Tykkelsen er 19 mm.  Svejset dobbeltplade af koldvalset 
0,75 mm stålplade med indvendig forstærkning sikrer en stærk konstruk-
tion. Denne dør er vores standard og opfylder kravet i SFS5340, godken-
delsen for styrke og sikkerhed.

STÅLKASSETTEDØRE FORSTÆRKET: 
Dør med tykkelse på 20 mm og med en 2 mm stålplade på ydersiden.
Ellers som ovenstående dør. Kun på bestilling.
Perforeret ståldør: Huldiameter 3 mm, 30 % perforeret på ydersiden.
Postdør: Muligt i alle LK skabe. Poståbning er 30x240 mm. 

TRÆDØRE
I trædøre er alle låse mulige.
Laminatdøre: Med en kerne af spånplade eller MDF og overflade i hø-
jtrykslaminat har man en stærk og stiv dørkonstruktion. Døre kantes med 
ABS-plast, underlimet træliste, finer, laminatbånd eller en lakeret /vokset 
MDF kant. Farver iht. Formica Collection.
Finerdøre: Kerne af spånplade med finer på overflade og finer kant eller 
kant med underlimet træliste. Finer i alm. handlet træsorter. 
Malet døre: MDF i høj kvalitet der males iht. farvekort.

JALOUSI DØRE 
Jalousi døre leveres i 
lakeret Fyr, Birk, Bøg og 
Eg eller malet. Cylinder-, 
møntlås og hængelås 
er mulig. Leveres kun i 
højder over 400 mm.
 

GLASDØRE OG DØRE I 
KOMPAKTLAMINAT 
Døre har vertikale alupro-
filer som kan pulverlak-
eres ved bestilling. Glasdør 
er udfør i akrylplast, farve 
som lys røggrå, klar eller 
opal. Kompaktlaminat er 
6-10 mm i tykkelsen og 
iht. Formica Collection 
-sortimentet. . Cylinder-, møntlås og hængelås er mulig.
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LÅS

DØRE       Døre med skjulte hængsler og lyddæmpende anslag

Laminatdør  Finerdør  Malet MDF dør

Lakeret  Malet
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TILBEHØR

PM BÆNK, højde 394 mm

Bredde       Dybde/kode       Dybde/kode Dybde/kode

Sæde i lakeret fyrtræ. På bestilling leveres 
birk, bøg, laminat eller malet stål. Juster-
bare ben.

Understel med bænk type PL leveres separat fra skab. 
Frihøjde under skab er 160 mm. Justerebare ben på 50 mm.
PM bænk kan fremstilles i 600 mm dybde. Skohylde er tilvalg til 
understel og kan evt. eftermonteres.

VENTILATION
Skabets top og bund har ventilationshuller. Skabe kan sammenbygges med bygningens ventilationsanlæg. Ende- og skavstykker medfølger. 
Skabets bund og ryg kan leveres med flere huller ved behov for meget udluftning.

Ventilationskanal
Dimensionerne 50 x 250 mm.Ved start og slut 
afsluttes med endestykker. Fastgøres med skrue eller 
nitte.

Ventilationskanal med skråt tag 
Højde 150 mm x skabs dybde. Ved start og slut 
afsluttes med endestykker. Fastgøres med skrue eller 
nitte.

Ekstra hul i rygpladen

Ekstra hul i bund

ØVRIGT TILBEHØR:

TOILET SPEJL
150 x 150 x 3 mm med slebende kanter, 
selvklæbende
Kode       PEI

LOMME MED 2 STK. 
kroge til skruefastgørrelse i dør
Kode       TTAS

OPDELINGSPLADE, løs.
PP-plast 400 x 1200 mm til ophængning i 
garderobeskabets bøjlestang.
Kode       SVL

HÅNDKLÆDEKROG
1. Trædør  kode VK590
2. Ståldør  kode VK-HTK
3. Selvklæbende  kode PKO

BØJLE 
Kode       VRS

SKORIST
290 x 480 mm til skabets gulv. God til ventilation 
ved huller i skabets bund. Leveres også i malet 
udgave.
Kode       KR

EKSTRA HYLDER
Til garderobeskabe og opbevaringsskabe kan 
der bestilles ekstra hylder. Løse hylder kan 
bestilles til PUNTA S og PUNTA PK

RAMME TIL NUMMERSKILT
Plast 26 x 75 mm, selvklæbende
Kode       NKK

NØGLERINGE MED NUMMER
Kode      NAPS 80 x 80 mm
 NAP03S ø 30 mm
 NAPS10S    ø 100 mm

NUMMERSKILT TIL DØR
Standard 30 mm højt sort nummermærke 
kode NO, ovalt nummerskilt i aluminium med 
skruer kode NS6626 Nummerskilte i plast 
med skruer kode NK7035. Kontakt for flere 
muligheder.

VÆGBESLAG
Anvendes som støtte ved vægmontage.
Kode       SKSA (til et skab)
Kode       SKSB (til flere skabe)
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PUNTAFORM-BÆNKE OG KNAGERÆKKER 

Det er muligt at få 
skohylde til systemet

PUNTAFORM Omklædningsbænk har en perfekt kombination af stærkt formbøjet stålrør 
og træ. Der er ikke svejsninger i rammen og styrken er testet i belastede miljøer. 
Med denne konstruktion kan bænke tilbydes med få ben på gulv eller, model S, helt 
uden ben på gulv. Dette gør gulvvask let og uden svejsninger rengør let.  

Konstruktion
Rammen består af formbøjet 20 x 60 mm møbelrør og sæde er udført i lakeret limtræ 
i fyr 27x150 mm. Knager er 3-delt og sidder pr. 150 mm. Knagerække, ryg og sæde er 
forboret fra fabrik og tilbehør til samling og fastgørelse medfølger leverensen. 
Justerbare ben på 0-15 mm.

Farver
Rørramme og knager er standard hvid (RAL9002). Andre farver bestilles ud fra vores 
farvekort. Alt er frenstillet miljøvenligt. Sæde kan leveres i Bøg, stål eller laminat.

DIMENSIONER

Produktkodens nummer henviser 
til bredden.  F,eks. 90 = 900 
mm.

Skarvdele har samme mål.

MODELLER
Model KS
Ben i forkant til vægmontering, kan forlænges.  
2 stk. bænke ryg mod ryg, som foto. Kan også 
leveres med hattehylde og bøjlestang

Med knager Med knager
PN090KSP PN090KSJ
PN120KSP PN120KSJ
PN150KSP PN150KSJ

Model KJ
Separate ben i bagkant til ensidig fritstående 
bænk. Kan også leveres med hattehylde og 
bøjlestang

Med knager Med knager
PN090KJP PN090KJJ
PN120KJP PN120KJJ
PN150KJP PN150KJJ

Model S
Til vægmontering som model KS, men forben 
stytter på væg og friholder gulv for ben. Kan 
også leveres med hattehylde og bøjlestang.

Med knager Med knager
PN090SP PN090SJ
PN120SP PN120SJ
PN150SP PN150SJ

Model SL
Som model S til vægmontering, men uden 
knagerække.

PN090SLP PN090SLJ
PN120SLP PN120SLJ
PN150SLP PN150SLJ

Model U
Fritstående bænk.

PN090UP
PN120UP PN090UJ
PN150UP PN120UJ
 PN150UJ
Model KL
Knagerække til vægmontering. PNKL090 

PNKL120 
PNKL150

De 3 delte knager 
er robuste og har 
en høj belastnings 
evne. Samtidig er 3 
delingen en praktisk 
formgivning. 

PUNTAFORM  er 
samlet uden 
svejsninger.
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FARVER 

LK3 og VKP skabe med laminatdøre, kodelås og sokkel. Pohjois-Haagan skole, 
Helsinki.

VK2 skabe til elever, vægmontering og døre med Egefiner.

Børneafd Helsinki.

Vægmonteret VKL skabe med ståldøre og PO bænk.VKP garderobeskabe med laminatdøre, nummer kodelås, Pohjois-Haagan skole, 
Helsinki.

Vi forbeholder os ret til ændringer pga. løbende produktudvikling.

Overfladen er en slidstærk, miljøvenlig pulverlakering.

De viste farver kan afvige fra virkeligheden og der henvises til 
farvekoder.

PUNTAs standardfarve er hvid RAL 9002. Der er prisforeskel på 
andre farver, som oplyses på tilbud.

Fremstilling:    Salg og rådgivning:
Juha Punta Oy    Falkesen ApS
Teollisuustie 2, 25460 KISKO   Svalevej 7. DK – 4300 Holbæk
Tel. +358 (0)2 7221 321   Tel. +45 8897 1200
Fax +358 (0)2 7221 320   Fax +45 8897 1201
info@punta.fi    info@falkesen.dk
www.punta.fi    www.falkesen.dk
 


