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INREDNINGEN ÄR GRUNDBULTEN i slöjdsalen. Eftersom den ska användas år
efter år av textilsugna tjejer och killar, måste det vara rejäla och funktionella grejor.
Det är utgångspunkten vid all tillverkning på vårt snickeri här i Stockaryd.

En produkt från Sjöbergs i Stockaryd är ett bergfast kvalitetsbegrepp bland både
slöjdlärare och elever. Vi har nästan 100 års erfarenhet av att tillverka arbetsbänkar
och annan utrustning för träslöjden. Nu erbjuder vi även ett komplett program för
textilslöjden. Det breda sortiment du möter i den här broschyren är det bästa 
branschen kan visa upp. Vi har utgått från användarna i varje liten detalj, ofta 
efter samråd med erfarna slöjdlärare. 

Vi är certifierade för kvalitetssystemet ISO 9001 och miljösystemet 14001.
Vårt mål är att alltid arbeta med leverantörer som har utpräglat miljötänkande och
med transportföretag certifierade enligt ISO 14001 (miljöcertifiering). 
Alla inköp präglas av ett starkt kvalitets- och miljötänkande.

Vi jobbar gärna med slöjdlärarträffar både hos dig och hos oss!

Ring 0382-257 00, maila till office@sjobergs.se eller 
skriv till Sjöbergs, Fabriksgatan1,576 95 Stockaryd

Färsk information om nyheter, mässor med mera hittar du på www.sjobergs.se
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i sortimentet.

Anders Olsson, VD

Smarta lösningar i en 
flexibel svensk textilsal!

ISO 
9001

ISO 
14001
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Sjöbergs Symaskinsbord
SJÖBERGS SYMASKINSBORD är ett bord för funktionell sömnad 
och förvaring av symaskin. Bordet kan också användas till andra arbeten. 
Du kan höja och sänka symaskinen steglöst och nästan ljudlöst genom en 
knapptryckning. Bordet har en skiva i mörk eller ljusgrå laminat.

Bordet kan också levereras som arbetsbord 
med hel skiva utan hiss. 

Nu kan du välja ljus
eller mörk skiva. 
Fotbrädan levereras 
alltid i mörkgrå 
laminat.
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Steglöst höj- och sänkbar!

KABELRÄNNA 
art 33212

SJÖBERGS SYMASKINSBORD
KOMPLETT med förvaringslåda.
1200x600x900 mm. 
Inkl elhiss, grenuttag och 
kabelränna.

Mörk laminat art 33076
Ljus laminat art 33077
Stativ i bok. 
Maxhöjd maskin 310 mm.

SJÖBERGS SYMASKINSBORD
KOMPLETT med förvaringslåda.
1200x600x900 mm.

Mörk laminat art 33078
Ljus laminat art 33079
Stativ i bok.
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STOL art 33209
Höj- och sänkbar
530–780 mm
med ställbar
fotring. 

GRENUTTAG
art 33213



KOMPLETT KLIPP- & TILLSKÄRNINGSBORD 
art 33080
1200x910x900 mm + klaff 500x910 mm.

KLIPPBORD 33080 BESTÅR AV:
1 x 33325 SKIVA MÖRK LAMINAT
1 x 33111 STATIV
1 x 33327 KLAFF MÖRK LAMINAT
1 x 33328 TIPPLÅDA MÖRK LAMINAT
1 x 33326 LÅDSATS MÖRK LAMINAT
1 x 33115 PAPPERSRULLEHÅLLARE

TIPPLÅDA art 33112
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Sjöbergs Klipp-&
tillskärningsbord

SJÖBERGS KLIPP- OCH 
TILLSKÄRNINGSBORD är
mycket flexibelt. Bordet kan
förses med olika tillbehör som
klaff, lådsats och tipplåda.
– Du kan montera två klaffar 
på samma bord.

KOMBINERA SOM DU VILL! Montera antingen 
2 lådsatser, 2 tipplådor eller 1 lådsats +1tipplåda. 
Till bordet finns också en hållare för pappersrulle.
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STRYKBRÄDA
art 33116
Bordet kan förses
med 2 strykbrädor 
diagonalt placerade.

GALLERHYLLA

SJÖBERGS STRYKBORD KOMPLETT 
art 33062
1200x910x900 mm. Skiva klädd med värmetålig siliconväv.
Stativ i bok. 
En utdragbar strykbräda, klädd med värmetålig siliconväv. 
Gallerhylla för varma strykjärn i kromat stål.

Sjöbergs Strykbord



SJÖBERGS SKÅP1 har nu fått en helt ny inredning för textilsalen. 
Ett smart sätt att förvara och överblicka materialet både för elever och lärare.

Du väljer inredning för just din verksamhet, t ex garnfack, kantbandshållare, 
smådelsfack m m. De praktiska dörrarna i björk, glas eller whiteboard skjuter 
du in i sidorna och de förblir så under lektionstid. Skåpets dörrar är av 
”pocket-door-modell”, dvs de skjuts in i en mellangavel när de öppnas. 
Det ger full överblick i alla skåp och du slipper svängande dörrar. 
Dammhylla på toppen av varje skåp underlättar städningen. 

SJÖBERGS SKÅP 2, elevskåp är samma robusta, stabila och funktionella 
skåp som Sjöbergs Skåp1,men med halvdörrar i björk. Dörrarna är upp-
hängda med grytgångjärn. Lämpliga till förvaring av pågående arbeten.

Inredningen består av 3 hyllor i 18 mm björkplywood.

SJÖBERGS SKÅP1&2 levereras knock-down för att minimera risken för 
transportskador och för att sänka fraktkostnaden. Monteringen är mycket enkel.

Stomme, dörrar, inredning och sockel säljs som separata produkter för att ge 
större valfrihet. Två skåp ovanpå varandra med sockel ger en standardhöjd 
på 2100 mm. Du kan även få Sjöbergs Skåp1med specialinredning, t ex som 
dataskåp.
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Sjöbergs Skåp1&2
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SJÖBERGS SKÅP är konstruerade så att du enkelt kan bygga skåp efter egna önskemål.

SKÅP 1 – försett med Pocket door-gångjärn
Välj stomme 33954 när du bygger Skåp1.                                                                                                        
Välj dörrtyp 33950 för björkdörrar, 33951 för whiteboarddörrar och 
33952 för glasdörrar.
Inredningen väljer du från sidan 12–14.
Till två stommar monterade på varandra behövs en sockel 33980.
Två stommar monterade på varandra med sockel ger en höjd på 2100 mm.

Vill du bygga ytterligare på höjden finns ett ”halvskåp” som är 500 mm högt.
Denna stomme har art 33953 (ej bild) och björkdörrar 33957(ej bild).

SKÅP 2 – försett med 170 graders grytgångjärn
Välj stomme 33958 när du bygger Skåp 2.
Välj dörrtyp 33955 för björkdörrar.
Inredning består av en fast och två flyttbara hyllor.
Till två stommar monterade på varandra behövs en sockel 33980.
Två stommar monterade på varandra med sockel ger en höjd på 2100 mm.

Vill du bygga ytterligare på höjden finns ett ”halvskåp” som är 500 mm högt.
Denna stomme har art 33953 (ej bild) och björkdörrar 33957(ej bild).

Till både skåp 1 och 2 finns en snedställd ”dammhylla”, som placeras på skåpens 
ovansida för att underlätta städning och omöjliggöra förvaring ovanpå skåpen. 
Det ger en säkrare miljö. 

Hur bygger jag mitt skåp?

1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
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DÖRR SKÅP 2 art 33955
1000x490x1000 mm. 
Björkplywood.

Till denna dörr väljer du 
STOMME art 33958
SOCKEL art 33980

DÖRRAR SKÅP 2

DÖRR SKÅP 1 art 33950
1000x490x1000 mm. 
Björk.

Till dessa dörrar väljer du STOMME art 33954 SOCKEL art 33980

DÖRR SKÅP 1 art 33952
1000x490x1000 mm. 
Glas.

DÖRR SKÅP 1 art 33951
1000x490x1000 mm. 
Whiteboard.

POCKETDÖRRAR SKÅP 1

Smart med dolda dörrar!
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LÅDA med rullskena
art 33970
B 820 mm, H 64 mm. Björkplywood.

LÅDA med rullskena 
art 33971 
B 820 mm, H 96 mm. Björkplywood.

LÅDA
art 33973
B 270 mm, H 107 mm.
Björkplywood.

LÅDA art 33974
B 270 mm, H 203 mm. 
Björkplywood.

LÅDA med rullskena 
art 33975
B 820 mm, H 285 mm. 
Björkplywood.

LÅDOR SKÅP 1

SOCKEL skåp1 & 2 
art 33980 
Björkplywood.

HYLLPLAN 
art 33960
820x430 mm.
Björkplywood.

SNEDSTÄLLD
DAMMHYLLA 
art 33203
1000x490 mm.
Björkplywood. 

HYLLPLAN snedställt
art 33961
820x430 mm, med fram-
kantslist. Björkplywood.

TANGENTBORDSHYLLA
art 33962
820x430 mm, 
rullskena med låsning.
Björkplywood.

HYLLOR SKÅP 1
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BOTTENMATTA för låda 
art 33991
765x380 mm. Ethafoam. 
för verktyg. Lätt att skära ut 
profiler för dina egna verktyg.
Passar till 33970 och 33971. 

BOTTENMATTA för hyllplan 
art 33993
820x420 mm. Ethafoam. 
Passar till 33960 och 33961.

KANTBANDSHÅLLARE 
art 33109
Björk.
Passar till 33102. 

TRÅDRULLEHÅLLARE art 33104
Björk. Två hållare/låda.
Passar till 33971. 

LÅDINDELNING
art 33103
Björk. 
Passar till 33971.

SMÅDELSFACK art 33204
Passar till låda 33971 tillsammans
med lådindelning 33103. 
Max 2 st/låda. 
4-pack (2x2).

INREDNING SKÅP 1

GARNFACK art 33102
Björkplywood.
Passar till skåp 1.
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Så här inreder du ditt skåp1 
för textilslöjden!

2 st 33954 skåpstomme
1 par 33950 björkdörr
1 par 33952 glasdörr
1 st 33980 sockel
3 st 33960 hyllplan
1 st 33102 garnfack
2 st 33970 låda h 64
2 st 33971 låda h 96
2 st 33991 bottenmatta för låda i ethafoam
2 st 33993 bottenmatta för hyllplan i ethafoam
1 st 33103 listinredning för låda 33971
1 st 33104 hållare för sytrådsrullar
1 st 33204 smådelsfack för låda, 2+2
1 st 33109 kantbandshållare

FÖRSLAG PÅ INREDNING
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Kläd- och förvaringsskåp 
– Sjöbergs Skåp 3&4!

nyhe t !

SJÖBERGS SKÅP 3 och 4 har samma fantastiska kvalitet som i hela vår serie Sjöbergs skåp.
Dörrarna har konventionella grytgångjärn. Inredningen i skåp 4 består av klädstång, 
4 flyttbara hyllor och en fast hylla. Skåp 3 och 4 med sockel ger en 
standardhöjd på 2100 mm. 
Sjöbergs skåp levereras knock-down. Skåpen kan också 
levereras monterade. Begär offert!

SNEDSTÄLLD DAMMHYLLA 
art 33203
1000x490 mm.
Björkplywood. 

DÖRR SKÅP 3
art 33957
1000x500 mm. 
Björk.

STOMME SKÅP 3 
art 33953
1000x490x500.
Björkplywood.

DÖRR SKÅP4
art 33964
1000x1500 mm. 
Björk.

STOMME SKÅP4 
art 33963
1000x490x1500 mm. 
5 hyllor. 
Björkplywood.

SOCKEL SKÅP4
art 33980 
Björkplywood.
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