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OMKLÆDNINGSSKABE

O

mklædningsskabe fra Torring A/S tilgodeser ønsket om
minimal vedligeholdelse, let rengøring og stor holdbarhed.
For yderligere, at lette rengøring er skabene udformet med skrå
top. Skabe med vandret top kan også leveres. Skabene er vandfaste, smudsafvisende og stødsikre.
De tåler gentagne rengøringer, og kan desuden højtryksrenses.
Skabene er særdeles korrosionsbestandige og bevarer selv efter
mange års brug, deres fulde funktionsdygtighed.

OMKLÆDNINGSSKABE
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ELEGANT
OG
STÆRK
LØSNING
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YSTAD ARENA
Skillevægssystemer
400 stk. omklædningsskabe
med elektroniske skabslåse

SKABSKORPUS
Korpus er udført i kompaktlaminat (HPL).
Top, bund og sider er udført i 10 mm.
Skillevægge samt hylder i 8 mm.
Bagbeklædning i 3 mm.
Korpus er samlet med korrosionsbestandige
beslag, herunder aluminiumsprofiler, som er
designet og udviklet af Torring A/S. Farve på
korpus er hvid.
LÅGER
Lågerne er udført i 10 mm kompaktlaminat
(HPL) med afrundede kanter. De er monteret
med solide hængsler, designet og udviklet af
Torring A/S. Lågerne kan eventuelt leveres
selvlukkende.
Hængslerne er integreret som en del af aluminiumsprofilerne. Skabene er yderst brugervenlige, idet lågerne kan åbnes 180°. Lågerne
leveres i farver efter vort farvekatalog og kan
kombineres efter ønske.
PROFILER
Aluminiumsprofiler samt hængsler er anodiseret
med 20μ, som sikrer korrosionsbeskyttelse.
LÅSE
Skabene forberedes til låse efter kundens
ønske. Låse kan leveres i flere varianter.
TILBEHØR TIL OMKLÆDNINGSSKABE
To- eller trekrog i lysegrå kunststof.
Hatte- og fralægningshylder.
MONTERING
Skabene leveres i moduler, som kan sammensættes efter ønske. Skabene kan monteres
på væg, ben eller opmuret sokkel.
OMKLÆDNINGSSKABE
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DIMENSIONER PÅ OMKLÆDNINGSSKABE

FLAD TOP
1-RUMS
INDVENDIG

UDVENDIG

2-RUMS

3-RUMS

4-RUMS

6-RUMS

2-RUMS
MODEL Z

3-RUMS
MODEL Y

4-RUMS
MODEL Y3

167/342

2x167/321
1x300

2x167/321
2x300

Rumbredde (mm)

300
400

300
400

300
400

300
400

300
400

Rumdybde (mm)

520

520

520

520

520

520

520

520

Rumhøjde (mm)

1780

2x885

3x590

4x440

6x290

2x1324

2x1782
1x1226

2x1782
2x610

Skabsbredde (mm)

320

320

320

320

320

362

670

670

Skabsdybde

540

540

540

540

540

540

540

540

Skabshøjde

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

180o

180o

180o

180o

180o

180o

180o

180o

x

x

Døråbningsvinkel
Trekrog

x

Hattehylde

x

Lås

x

x

Efter valg

Efter valg

Efter valg

Efter valg

Efter valg

Efter valg

Efter valg

Efter valg

1-RUMS

2-RUMS

3-RUMS

4-RUMS

6-RUMS

2-RUMS
MODEL Z

3-RUMS
MODEL Y

4-RUMS
MODEL Y3

167/342

2x167/321
1x300

2x167/321
2x300

SKRÅ TOP
INDVENDIG

Rumbredde (mm)

UDVENDIG

300
400

300
400

300
400

300
400

300
400

Rumdybde (mm)

520

520

520

520

520

520

520

520

Rumhøjde (mm)

1780

2x885

3x590

4x440

6x290

2x1324

2x1782
1x1226

2x1782
2x610

Skabsbredde (mm)

320

320

320

320

320

362

670

670

Skabsdybde

540

540

540

540

540

540

540

540

1800
2046

1800
2046

1800
2046

1800
2046

1800
2046

1800
2046

1800
2046

1800
2046

180o

180o

180o

180o

180o

180o

180o

180o

x

x

x

Efter valg

Efter valg

Efter valg

Skabshøjde
Front/Bagerst
Døråbningsvinkel
Trekrog
Hattehylde
Lås

x
x
Efter valg

Efter valg

Efter valg

Efter valg

Efter valg

HÄRNÖSAND
315 stk. omklædningsskabe med elektroniske
skabslåse og integrerede
siddebænke.
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OMKLÆDNINGSSKABE
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SKILLEVÆGGE

HØJ
KVALITET,
HOLDBART
DESIGN
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V

ore skillevægssystemer er i høj
kvalitet og er ideelle til toiletrum,
baderum og omklædningskabiner.
Det smukke og holdbare design, der kan
leveres i mange farver, giver mulighed
for et højt hygiejneniveau.				
				
Skillevæggene er fremstillet i kompaktlaminat, der er glat og rengøringsvenligt.
De modstår høje temperaturer og vandalisme. Væggene opstilles i en solid rammekonstruktion af anodiseret aluminium.

De selvlukkende døre kan leveres med
eller uden udvendigt håndtag, og der er
mulighed for nødåbning.
Skillevægge leveres i standardfarver.
Se også Colour Glass
Kontakt os venligst for, at høre nærmere
om de mange andre muligheder indenfor
skillerum og døre, der passer sammen
med vort øvrige program.

Profilerne er med afrundede kanter,
integrerede hængsler og låse, samt lukkede
samlestykker til hjørnerne.

SKILLEVÆGGE
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HYGIEJNE OG DESIGN

T

raditioner, skikke og store menneskeColour Glass kan fremstilles i alle RAL-farver.
lige værdier efterlader altid et spor,
Ergonomisk designet lås med håndtag og
det samme gør hygiejne.
rustfri stålmekanismer. Komplet med Fri
Vores nye serie af døre, skillevægge og
/Optaget indikationsenhed.
kabiner i hærdet farvet glas er den
I nødsituationer kan låsen åbnes udefra
med en mønt eller en skruetrækker.
ideelle løsning til især offentlige steder.
Det genanvendelige glasmateriale, sikrer
den højeste respekt for miljøet, og de
Beslag i anodiseret aluminium og justerrengøringsvenlige glatte overflader, er en
bare fødder.
garanti for perfekt hygiejne.
Selvlukkende døre med 90° blokering og
Colour Glass - En perfekt blanding af farve softclose.
og design, hvor der er tænkt på detaljer
og elegant finish.

DET GENANVENDELIGE
GLASMATERIALE SIKRER
DEN HØJESTE RESPEKT
FOR MILJØET!
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HYGIEJNE OG DESIGN
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INDVENDIGE DØRE

I

ndvendige døre på specialmål med et utal af muligheder,
i form af farver og funktioner.

I sportsarenaer, omklædningsrum, toiletrum, på hospitaler,
klinikker og fabrikker, hvor inventaret dagligt udsættes for
hårdhændet behandling, samt gentagen rengøring, er
materialevalget afgørende.
For at imødekomme disse strenge krav på den bedste
måde, leverer Torring A/S indvendige massive døre i høj
kvalitet og moderne design.
Dørene udmærker sig ved, at de er fremstillet i 14 mm
kompaktlaminat med karme i anodiseret aluminium.
Døre i kompaktlaminat er særdeles rengøringsvenlige og
giver mulighed for høj hygiejne.
Dørene kan tilpasses den enkelte opgave og monteres i
enhver vægtykkelse større end 90 mm.
TYPE B1
Aflåselig med nøgle, kan
låse udefra og indefra.

TYPE B2
Med indvendig drejelås.
Kan nødåbnes.
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INDVENDIGE DØRE

PUSLEBORDE

TILPASSES
SÆRLIGE
ØNSKER

T

orring A/S har udviklet et pusle-		
bordssystem til svømmehaller og
lignende, som kan tilpasses særlige ønsker.
Systemet leveres med eller uden underskabe, der eventuelt forsynes med låger,
således at der kan aflåses til vandinstallationer mm.
Som vist på foto kan der i en låge fremstilles åbning for direkte adgang til affaldsbeholder.
Bordpladen med babyvasken er fremstillet
i helstøbt glasfiber, der tåler det hårde
miljø i svømmehaller. Der medfølger termostatstyret håndbruser.
PUSLEBORDE
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ELEKTRONISKE LØSNINGER

G

antner Technologies er en førende
producent inden for adgangskontrol,
elektroniske låsesystemer og kontantfrie
transaktioner.
Svømmehaller rundt om i verden bliver
større og bedre end nogensinde før - de
besøgende tilbydes en spændende og
sjov dag med den nyeste og mest
spændende teknologi.
Ved integration med Gantner opnås der
en række fordele, der er til stor gavn for
såvel personale som gæster. Systemets
evne til at forenkle driften betyder, at
personalet har tid til at fokusere på
kundeservice.
Vi tilbyder med vores avancerede
adgangsbetalings- og låsesystem, at
gæsterne med deres chiparmbånd frit
kan bevæge sig mellem alle faciliteter.
Herved sikrer vi, at gæsterne bruger
mere tid på sjov frem for kø ved indgange,
madsteder eller søgen efter ledige omklædningsskabe.

13

Forestil dig, at fra det tidspunkt, gæsterne
ankommer til de forlader jer, er det et
chiparmbånd som styrer alt.
Gæsterne kan låse et vilkårligt omklædningsskab ved et “bip” og kan samtidig få
oplyst deres skabsnummer i tilfælde af, at
det skulle glemmes.

NYHED

LØSNINGER,
DER ER TILPASSET
INDIVIDUELLE BEHOV.

Gæsterne kan tilkøbe sig adgang til
wellness centret, eller en tur i oplevelsesbruseren. Der kan spises i cafeen eller
blot dyrkes den daglige motion ved at
deltage i svømmeundervisning.
Nu kan gæsterne nyde oplevelsen med
frie hænder uden medbragte kontanter,
mens du ser et hurtigt investeringsafkast,
takket være et øget salg.
Alt dette fra Gantner chiparmbånd, som
er tilpasset dine behov.

Armbånd og keytags
i matchende farver.

Gantner Technologies er den førende
udvikler af RFID-teknologi løsninger, specielt
konstrueret til fritidssektoren.
Gantner skaber sammen med Torring A/S
et miljø, hvor alt kan styres via en enkelt
RFID data carrier.

ELEKTRONISKE LØSNINGER
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INVENTAR MED FORM OG FUNKTION

A

lle vores produkter er kendetegnet
ved solidt håndværk og gennemført design i spændende farver, former og
med mange kombinationsmuligheder.
		
Vi fremstiller et bredt udvalg af inventar
mm., der passer til vort øvrige program.
Er der særlige ønsker, herunder krav til
størrelse, kan vi sikkert hjælpe.

BÆNKE kan leveres i flere modeller. De kan være fritstående eller
væghængte, og kan eventuelt leveres med formbukket kompaktlaminat.
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INVENTAR MED FORM OG FUNKTION
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HÅNDKLÆDE- OG SKOREOLER fremstilles bl.a. med særlig
bølget front, der sikrer stor anvendelighed og markant udseende.

VASKEARRANGEMENT
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SMINKEHYLDE

Torring A/S har i samarbejde med kunder udviklet opbevaringsinventar, der passer til
svømmeartikler som svømmefødder, svømmeplader, bolde, armvinger, skumstænger,
svømmebælter osv.
Af andet udstyr og inventar som vi fremstiller, kan nævnes slangevinder, affaldsspande,
nøgleskabe og brillehylder.
Vi kigger gerne forbi, måler op og designer netop det, du har brug for, så kontakt os for en
uforpligtende snak.

INVENTAR MED FORM OG FUNKTION
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Torring A/S har leveret komplette løsninger
til en lang række lande.
Besøg venligst vores hjemmeside for at se
vores referenceliste med de seneste nyheder
WWW.TORRING.COM
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