
Inredning 
bilverkstad



Sono lanserar ett helt nytt inredningssortiment anpassat för bilverkstaden. I denna 
folder presenterar vi nyheterna och de mest eftertraktade produkterna ur vårt  
industrisortiment med inriktning mot fordonsindustrins service- och eftermarknad. 
Vi hjälper er att inreda er arbetsplats. Vi har ergonomisk arbetsplatsutrustning med allt 
från arbetsbord och verktygsvagnar till industristolar, klädskåp och belysning.

Sono är en leverantör av arbetsplatsinredning och förvaringslösningar för industri, 
kontor och skola. Vi är ett helt kunskapshus med ett av branschens bredaste utbud 
och specialiserar oss på projektlösningar. Sono är en del av Sono Group, som är en 
skandinavisk marknadsledande koncern. Koncernen äger flera välkända kvalitets-
märken; GBP, Sonesson Inredningar, Sarpsborg Metall, Tranås skolmöbler, Ergoff 
och Form o Miljö som vi tillsammans med våra kunder implementerar i kompletta 
lösningar. Du kan förvänta dig hållbara produkter av marknadsledande kvalitet 
kombinerat med ett kompetent rådgivarteam med många års erfarenhet. 
 

Vi inreder
din arbetsplats 



Fällbart hyllplan

Topphuv

Lådor i olika storlekar

Fasta hjul 

Ni hittar samtliga av våra produkter med inriktning för 
bilverkstad på vår hemsida sono.se/lager-och-industri/bilverkstad.

El-genomföring

Perforerad gavel cc mått 34 mm 

Utdragbar hylla

Handtag

Låsbara hjul

Låsbart spanjolettlås



Vios est lam fugiasp erchil 

På mässan presenterar vi de mest eftertraktade produkterna och nyheterna ur vårt industrisortiment 

med inriktning mot fordonsindustrins service- och eftermarknad.  Vi hjälper er att inreda er arbets-

plats.  Vi har ergonomisk arbetsplatsutrustning med allt från bord och skåp till mattor och belysning.

Sono är en leverantör av arbetsplatsinredning och förvaringslösningar för industri, kontor och skola. 

Vi är ett helt kunskapshus med ett av branschens bredaste utbud och specialiserar oss på projekt-

lösningar. Våra erfarna inredare och ergonomispecialister kan hjälpa dig från den inledande.



Kundanpassade lösningar

Grunden till sortimentet tackar 
vi våra kunder för. Vi har under 
flera år fått förfrågningar och 
önskemål kring lösningar för just 
bilverkstäder. Ibland har vi gjort 
anpassningar av vårt standard- 
sortiment, i andra fall har vi gjort 
rena speciallösningar. Oavsett 
vilket, har varje projekt lärt oss 
något nytt. Med denna samlade 
erfarenhet har vi nu skapat ett 
unikt sortiment anpassat för 
bilverkstäder. 

Vi är övertygade om att Sonos 
flexibla lösningar underlättar 
ordning och reda och därmed 
bidrar till en ökad effektivitet och 
en bättre arbetsmiljö. 



Hyllplan

Verktygshylla

Hållare för handmaskin

Låsbara hjul

Låsbar lådhurts

Perforerad insida cc mått 34 mm

Flyttbart väggparti

Topphuv 

Perforerad gavel cc mått 34 mm

Fasta hjul

Fällbart hyllplan

Ni hittar samtliga av våra produkter med inriktning för 
bilverkstad på vår hemsida sono.se/lager-och-industri/bilverkstad.



Strong  
Vi är stolta över att få presentera 
vår helt nya verktygsvagn Strong. 
Strong är en superflexibel vagns-
lösning som man bygger efter eget 
behov och utrustar med vårt breda 
sortiment av tillbehör. 

Strong Verktygsvagn 
Flexibel verktygsvagn som kan 
utrustas med många olika tillbehör. 
Välj lådhurts med 4 eller 5 lådor 
och verktygsskåp för en komplett 
fullhöjdsvagn. Komplettera vagnen 
med tillbehör såsom utdragbar hylla, 
verktygshylla, hållare för handma-
skiner mm.  

Strong Verktygsskåp 
H804xB819xD555 mm

Överskåp som placeras på hurts i 
Strongserien. Låsbar  med spanjo-
lettlås. Dörrarna låser automatiskt 
vid 180 graders öppning. Inredning 
till skåpet kan anpassas efter behov. 
Stomme RAL 7004, dörrar RAL 7024.

Strong Hurts 
H813xB819xD555 mm

Hurts till Strongvagn. Finns med  
4 eller 5 lådor. Hurtsen kompletteras 
med hjul, toppskiva eller verktygs-
skåp. Cylinderlås för centrallåsning 
av lådor.  Perforerade gavlar med 
cc 34 mm. Stomme RAL 7004, lådor 
RAL 7024.

Strong Komplett hurts, 5-lådor 
H970xB865xD580 mm

Hurts med 5 lådor. Arbetsskiva i grå 
högrtyckslaminat med mörkgrå 
kantlist i ABS. Cylinderlås för cen-
trallåsning av lådor. Hurtsen utrus-
tad med 4 st. hjul, varav 2 st. låsbara 
Perforerade gavlar med cc 34 mm. 
Stomme RAL 7004, lådor RAL 7024.



SMV Utdragbar låda 
H100xB965xD364 mm

Utdragbar låda på expansioner  
till SMK verkstadsskåp. Invändigt 
mått: H98xB960xD359 mm. Max 
belastning 25 kg. Färg RAL 7004. 

SMV Verkstadsskåp lågt 
H1040xB500xD435 mm

Ett kraftigt och precisionssvetsat 
verktygsskåp som levereras med  
två hyllplan. Skåpet kan komplet-
teras med en mängd olika tillbehör.
Stomme RAL 7004, dörrar RAL 7024.

SMV Verkstadsskåp lågt 
H1040xB1000xD435 mm

Ett kraftigt och precisionssvetsat 
verktygsskåp som levereras med  
två hyllplan. Skåpet kan komplet-
teras med en mängd olika tillbehör.
Stomme RAL 7004, dörrar RAL 7024.

SMV Verkstadsskåp hög 
H1990xB1000xD435 mm

Ett kraftigt och precisionssvetsat 
verktygsskåp som levereras med 
fyra hyllplan. Skåpet kan komplet-
teras med en mängd olika tillbehör.
Stomme RAL 7004, dörrar RAL 7024.

Högt kemikalieskåp 
H1990xB1000xD445 mm

Kemikalieskåpet levereras komplett 
med fyra flyttbara och galvaniserade  
hyllor med 55 mm höga kanter. Skåpet 
har luftventiler på skåpgavel och en 
ventilationsstos på taket för anslut-
ning till extern frånluftventilation.



Förvaringshurts 
H270xB375xD485 mm

Låsbar hurts som monteras i bords- 
stativet eller skruvas direkt i en 40 mm  
tjock bordsskiva. Hurtsarna är för-
sedda med kullagrade expansioner 
som ger 100 % utdragbarhet.  
Stomme RAL 7004, låda RAL 7024. 

Perforerad verktygspanel 
Finns i två storlekar

Perforerad verktygspanel med  
cc mått 34 mm. För användning till-
sammans med påbyggnadsram för 
tung benbock. Färg RAL 7004.

Arbetsbord tung benbock 
Finns i tre storlekar

I bilverkstaden gör sig vårt redan  
populära arbetsbord extra använd-
bart, med en mängd tillbehör som 
verktygsskåp, kemikalieskåp och 
verktygstavlor tillgodoser man de 
flesta behov.

MaxiStore 
H2160xB1050xD1860 mm

MaxiStore är en kompakt förvarings- 
lösning med hela 8-16 m2 lagrings-
plats för verktyg på endast 2 m2 
golvutrymme. MaxiStore har stöd-
hjul i framkant och ett kraftigt hand-
tag, som gör den lätt att använda.
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