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OPBEVARINGS-
SYSTEM BST



            ed opbevaringssystemet BST fra Sono har du (næsten) ubegrænsede muligheder i din  
            indretning. Systemet fungerer simpelt og intuitivt og du kan bygge videre - eller ændre -  
            på det hvis dine behov for opbevaring eller garderobeplads skulle ændre sig.

Første step er en vægskinne eller fritstående sektion på gulvet. Dernæst skal du have tilføjet det tilbehør, der 
gør, at løsningen passer præcis til dine behov. Tilføjer du eksempelvis hylder, vil det være perfekt til mapper 
eller biblioteksbøger. Vælger du hattehylden eller knagerækken, har du hurtigt garderoben klar. Leder du 
derimod efter garderobe med siddepladser til børnehaven, indeholder BST et komplet sortiment i mange 
varianter. Alt tilbehør monteres nemt i systemets skinner og sidder derefter sikkert på plads. Ved at hæve eller 
sænke bænke og hylder er det nemt at tilpasse til børnenes alder. Lige så nemt er det at skifte hylder for at 
ommøblere kontoret, butikken, værkstedet eller hvor du nu vælger at have vores fleksible system. Tag et kig 
på vores hjemmeside www.sono.dk og find mere information. Der finder du også alle vores andre produkter 
som f.eks. garderobeskabe, elev- og personaleskabe og PC og iPad opbevaringsskabe. Har du brug for  
vejledning til dit næste projekt eller vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe? Så kontakt os på  
tlf.nr. 9725 2888 eller på support@sono.dk.

Miljø og bæredygtighed er nøgleemner i vores organisation og vi arbejder løbende på at reducere vores klimat- 
aftryk og optimere vores processer.
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