
Evolo garderobeskabe matcher alle behov for omklædning 

og opbevaring. De mange muligheder for tilpasning gør 

skabene ideelle til omklædningsrum på arbejdspladsen, i 

fitnesscentret eller svømmehallen.

Hvorfor vælge Evolo?
l   Slidstærk kvalitet med øget beskyttelse mod indbrud 
l   Mange funktionelle design som dobbeltlåge, hjørnemodul, 

spejlfacade, overskab, åben garderobe m.v.
l   Mulighed for integreret bænk og opbevaringsboks
l   Flere rumstørrelser i samme modul 
l   Serien rummer industrispecifikke skabe; rengøringsskabe, 

vasketøjsskabe, brandmandsskabe og computerskabe
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PRISGARANTI”Vi vil være billigst”

Evolo garderobeskabe
-Den komplette skabsløsning

Altid inkluderet:

    Termisk ventilation og rengøringsvenlig 

perforering

    Lyddæmpende dørstop

    Ben i hårdt plast der beskytter mod korrosion

    Solidt stålkabinet uden synlige samlinger

    Sokkel og skabsben i sort eller grå farve

    Bøjlestang

    Hattehylde (ved 1 rum i højden)
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Skræddersyet rumdesign

Mere end 100 forskellige kabinet- og lågefarver. 

Se udvalgte farver her:

Tilpasningsmuligheder:
l   Låsesystem; cylinderlås, greb til hængelås, elektronisk lås m.v.
l   Galvanisering eller vådrumssikring
l   Lige eller skrå top på modul
l   Metal, MDF eller HPL låger
l   Indbygget sikkerhedsboks med nøgle 
l   Kabinet med sokkel, bænk eller som væghængt
l   Integreret bænk – 3 forskellige design
l   Fritstående omklædningsbænke
l   Hattehylde, skohylde, opbevaringshylder
l   90 graders døråbning (øger lågens holdbarhed)

Evolo
1850 mm* høj
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Eksklusivt design og skabsløsning - hør 
mere om Cambio og Prefino serierne.

Dybde:  500 mm 

Rumbredde: 300/400 mm

Lysningsmål:  230/330 mm

*inkl. 150 mm pladeben

Behov for en pladsbesparende løsning?

Z-skab 

Gruppe 0:

Gruppe 1:

Black gray
RAL 7021

Reseda green
RAL 6011

Water blue
RAL 5021

Moss green
RAL 6005

Volcano gray
RDS 000 50 0

Anthracite gray
RAL 7016

Gray metallic
DB 703 smooth

Light blue
RAL 5012

Light gray
RAL 7035

Far blue
RAL 5023

Light green
RAL 6027

Gentian blue
RAL 5010

Ruby red
RAL 3003

Lapis blue
RDS 270 20 29

Pearl white
RAL 1013

Flame red
RAL 3000h


