STAND BY
ACCESSORIES
DESIGN RUUD EKSTRAND

STAND BY ERBJUDER EN PRAKTISKFÖRVARING AV KLÄDER

STAND BY OFFERS PRACTICAL COAT OR CLOTHING

I EN UNIK KOMBINATION AV MATERIAL OCH FUNKTION

STORAGE IN A UNIQUE COMBINATION OF FUNCTION

ALLT ENLIGT ANVÄNDARENS KRAV OCH ÖNSKEMÅL.

AND MATERIALS ACCORDING TO THE REQUIREMENTS
OF THEIR USE.

Vägglist / Hanging Bar
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VÄGGLIST
Vägglist i lackerad aluminiumprofil med krokar av ABS-plast.

HAKENLEISTE
Hakenleiste in Aluminium mit Haken aus farbigem ABS-Kunststoff.

—

—

HANGING BAR
Hanging bar of aluminium with hooks of ABS-plastic.

BARRE
Barre en aluminium, patères an ABS laqué.

Krokarna ﬁnns i fem lackfärger; vit, svart, grå, röd eller blå.
Övriga detaljer endast i sina standardfärger.
Hooks available in ﬁve lacquer colours; white, black, grey, red or blue.
Other details only in their standard colors.

Svart
Black
Schwarz
Noir

Grå
Grey
Grau
Gris

Röd
Red
Rot
Rouge

Blå
Blue
Blau
Bleu

Vit
White
Weiß
Blanc

Die Haken sind in 5 Farben lieferbar, d.h. weiß, schwarz, grau, rot und
blau. Übrige Details nur in Standardfarben.
Crochets disponibles dans 5 coloris: blanc, noir, gris, rouge ou bleu.
Autre détails uniquement dans les coloris standard.

LAMMHULTS OCH MILJÖN

LAMMHULTS AND THE ENVIRONMENT

För att minska resursförbrukningen och påverkan på miljön arbetar
Lammhults med tidlös design för långt produktliv. Vi utvecklar
och producerar produkter från material som har minsta möjliga
miljöpåverkan och inte resulterar i restprodukter utan kan materialeller energiåtervinnas. Vi strävar efter att förhindra utsläpp i alla våra
processer och arbetar med att successivt reducera miljö- och klimatmässiga fotspår från vår produktionslinje. Lammhults är certifierat
enligt ISO 14001 sedan 1998 och fortsätter att arbeta kontinuerligt
med miljöfrågor för att försäkra minsta möjliga miljöpåverkan.

To reduce the consumption of resources and the environmental
impact, Lammhults work with timeless designs for long product life.
We develop and produce products from materials that have the least
possible environmental impact and do not result in waste but can be
recycled as materials or energy. We strive to prevent pollution in all of
our processes and work to successively reduce the environmental and
climate footprint of our production facilities. Lammhults is certified
according to ISO 14001 since 1998 and continues to work with
environmental issues to ensure the least possible environmental impact.

OM SVANEN
Svanen är en av de främsta miljömärkningarna i världen. När du
ser detta märke på varor eller tjänster betyder det att de har klarat
hårda miljö- och klimatkrav. Kraven skärps kontinuerligt. Det betyder
att produkter märkta med Svanen blir bättre och bättre ur miljösynpunkt. Läs mer på: www.svanen.se

ABOUT THE NORDIC ECO-LABEL
The Nordic Ecolabel is one of the toughest environmental labelling
systems in the world. When you see this label on products or services
it means that they have passed tough environmental and climate
criteria. These criteria are also continually revised and improved
making products labelled with the Nordic Ecolabel better and better
for the environment. Read more at: www.ecolabel.se

