Inredning för vårdhem, skolor
och andra krävande miljöer
www.tantum.se

En bra start
En stimulerande miljö är en förutsättning för trivsel och välmående.
Detta gäller naturligtvis i extra hög grad inom skola och förskola.
Därför är det glädjande att allt fler kommuner väljer Tantum – både
vid nybyggnad och renoveringar av skolor och förskolor. Men en fin
skolmiljö handlar inte bara om tilltalande design av inredningen.
Minst lika viktigt är ett fräscht intryck. Inte bara när allt är nytt utan
också efter flera års användning.
Estetik för pedagogik
På samma sätt som skolan strävar efter att kunskaperna ska finnas kvar länge, strävar
vi efter att inredningen ska hålla länge. Även i tuffa miljöer. Därför bygger vi all
inredning av laminerad björkplywood. Snyggt både idag och imorgon.
Sedan många år har vi levererat inredning till pentryn och skolkök. Numera blir det
allt vanligare med Tantum även i till exempel NO-salar, och framför allt elevskåp i
kapprum och korridorer. Snyggt, inspirerande och stryktåligt.
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Längst till vänster: Materialskåp i bildsal
Vänster: Fågelbacksskolan

Vänster: Glasade väggskåp i NO-sal
Höger: Elevskåp i korridor.

Ovan: Fågelbacksskolan

Vänster: Fågelbacksskolan
Höger: Hyllievångsskolan (Liljewall
Arkitekter). Belönad med årets
Stadsbyggnadspris 2018!

www.tantum.se
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Ovan: Tantumskåp med
bänkskiva i Corian
Uppe till höger: Tantum
kapprumsinredning, Hyllievångsskolan
(Liljewall Arkitekter)

Vänster och höger: Fågelbacksskolan
(Arkitekt Gruppen)

Ovan: De unika rundade kanterna är
mönsterskyddade (EU Design Reg.
No. 003096429).
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Vänster: Infälld inredning i pausrum MTM
(Myndigheten för Tillgängliga Medier)
Arkitekt: Grontmij Arkitekter

Inredning för vårdhem, skolor och andra krävande miljöer

Stryktåligt i köket
och på många andra platser
Tantum är konstruerat för att klara hårda påfrestningar
i offentliga miljöer. I skolor, förskolor, vårdhem och
äldreboenden är köket en arbetsplats som används av många
olika personer och flera timmar om dagen. Det betyder
stora påfrestningar. Därför är både stommar och luckor
byggda i skiktlimmat massivträ som är mycket starkare än
spånplattor och ytorna är belagda med högtryckslaminat, som
är hygieniskt och lätt att hålla rent. Istället för lister, som kan
lossna och samla smuts och bakterier, är kanterna klarlackade.
Hygieniskt, lättskött och snyggt. Kanter och hörn på luckor
och lådor är dessutom mjukt rundade, som ytterligare
underlättar rengöring och minskar risken för skador.

Dessa egenskaper gör naturligtvis att Tantum passar utmärkt
även på många andra ställen än kök, där det ställs höga krav
på hygien och slitstyrka: elevskåp, omklädningsskåp och
materialskåp i skolor, idrottsanläggningar, gruppboenden,
patienthotell med mera. Det stora utbudet av skåpstommar,
luckor och lådor gör att bara fantasin sätter gränserna.

Tantum-familjen växer
Bland de senaste tillskotten finns kapprumsskåp, sittbänkar
och badrumsinredning.
Vårt nya badrumsskåp har naturligtvis samma rundning på
kanter och hörn som alla Tantum-skåp, och den infällda
spegeln med rundade hörn harmonierar väl med dörren och
förstärker uttrycket.
Våra unika rundade kanter är mönsterskyddade (EU Design
Reg. No. 003096429).

Tantum badrumsskåp

www.tantum.se
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Eget beröm
och andras lovord
Vi är stolta över Tantum! Och det är inte så konstigt. Efter att ha byggt våra kök i samma material och
byggsätt i över 25 år kan vi konstatera att flertalet kök vi levererat fortfarande är i drift. Vad som gör oss
ännu mer stolta är det positiva mottagandet på marknaden. Vår ambition är att leverera det bästa som
går att få, och när våra kunder och samarbetspartners är nöjda är det vår bästa belöning!

“Studentbostäder är en tuff och
hårt utsatt miljö, inte minst för kök
som används av upp till 14 personer.
Samtidigt utgör köket en samlingsplats
för festligheter och umgänge, vilket
gör att de måste tåla ännu större
påfrestningar i kombination med att
de skall vara trivsamma. Vi har valt
Tantumkök vid ett flertal installationer
och ombyggnationer då vi upplevt hög
kvalitet, god service och dessutom en
bra produktgaranti.”

“Som arkitekt är det tryggt att kunna
föreskriva skåp som vi vet uppfyller
SISAB:s högt ställda krav. I samband med
ombyggnaden på Engelbrektsskolan
valde vi därför Tantum. Vi värdesätter
Tantums slitstyrka och det estetiskt
tilltalande utförandet med
plywoodkanter utan lister. Möjligheten
att skräddarsy utformningen gjorde
också att vi kunde rita elevskåp och
materialskåp som motsvarade skolans
behov, med samma höga kvalitet.”

“I vårt skolprojekt ställer vi mycket
höga krav både kvalitetsmässigt
på produkter, men även samarbete
entreprenörer emellan måste fungera.
Kvalitetsmässigt är Tantum kök genuina
och funktionella. Som leverantör är
företaget lösningsorienterat, flexibelt
med ett professionellt kundbemötande
vilket bidrar till effektiva projekt.”

Philip Stridh,
Projektsamordnare,
Stiftelsen AF-bostäder

Thomas Grundin, arkitekt SAR/MSA
Cedervall arkitekter AB, Stockholm

“Vi på Otto Magnusson har använt
Tantumkök till ett flertal projekt inom
Sjukvården i Malmö & Lund. Vår
uppfattning är att det är denna höga
kvalitet som krävs i dessa utsatta
miljöer. Vi ser även ett stort värde i att
leverantören har bra och snabb service,
samt är flexibel i sina lösningar”

“Med utmärkt kvalitet och service väljer
vi gärna Tantum kök till våra projekt. Vi
har bl.a.använt dem till äldreboende
och skolor i Trelleborgs Kommun.
Vi ser framemot fler trevliga projekt
tillsammans.”
Anders Ekberg, Produktionsledare,
Erlandssons Bygg AB
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“Tack för ett mycket fint samarbete och
presentation inför oss och personalen
på plats. Jag tror att våra nya fräscha kök
kan forma till nya små mästerkockar.”
Bengt Hansson,
Höörs Fastighets AB

Joakim Persson, Platschef,
MVB Öst AB

Michael Ivancsi,
Byggfirman Otto Magnusson AB

Inredning för vårdhem, skolor och andra krävande miljöer

“Som ansvarig entreprenör måste vi
kunna lita på våra underleverantörer och
Tantum är stabila enheter som håller hög
kvalitet. Trots stora mängder inredning
har leveranserna fungerat bra. Mindre
transportproblem har leverantören
ordnat upp snabbt och vi är på det hela
taget mycket nöjda.”
Björn Jigemark, JM Entreprenad

“Till Simrishamnsbostäders samtliga
äldreboenden valde vi Tantum kök
och inredningar med garanterat lång
livslängd – och utan bakteriehärdar!”
Stefan Öhman, Projekt- och byggledare på ett av
Svergies större teknikkonsultbolag Grontmij AB.

”I våra skolprojekt valde vi Tantum kök
och inredningar eftersom de är vackra
och enkla i sitt formspråk. Det är även
lätt att specialdesigna samtidigt som
utförandet har väldigt hög finish”
Helena Hammer, arkitekt SAR/MSA
Syd Ark Konstruera

“Vid byggnationen av Karstorpskolan
till Lomma kommun hade beställaren
flera högt ställda krav. Husen var nästan
passiv hus angående luftläckage, en hög
ljudstandard i byggnaderna mm. Med så
högt uppställda krav på husen tyckte vi
att även inredningen skulle vara i samma
klass. Därför var Tantum det självklara
valet för MVB. Rejäla skåp med mycket
bra stabilitet, hög finish och lätta att
montera. Med korta beslutsvägar kan
man mycket snabbt göra ändringar och
ändå få en kort leveranstid.”
Mats Nilsson, platschef
MVB Syd AB

“Vid uppförandet att den nya
klimatsmarta skolan i Hyllie var det
stort fokus på energieffektiva tekniska
lösningar. Som arkitekt är det då viktigt
att se helheten och föreskriva material av
god kvalitet för att uppnå ett långsiktigt
och hållbart resultat. Tillsammans
med Tantum har vi arbetat fram
skräddarsydda inredningar, där vi förenat
god arkitektur med hög kvalitet och fått
en riktigt fin slutprodukt.”
Annelie Idermark, Byggnadsingenjör och
kvalitets- och miljöansvarig Liljewall arkitekter,
Göteborg

”Tantum är en skicklig samarbetspartner
som är flexibel, kompetent och
har stor erfarenhet. När vi byggde
Glasbruksskolan i Malmö levererade
Tantum all fast inredning och det
samarbetet flöt på utan några
komplikationer. Vi är mycket nöjda med
Tantum och ser fram emot många goda
samarbeten i framtiden.”
Göran Klint, projektchef
på Byggmästar’n i Skåne.

www.tantum.se
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Fågelbacksskolan
(Arkitekt Gruppen)
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Vänster: Hyllievångsskolan
(Liljewall Arkitekter)

Vänster: Kungsholmens grundskola,
Stockholm. (Cedervall Arkitekter)

Höger: Fågelbacksskolan
(Arkitekt Gruppen)

Ovan: Detalj från nybyggnad av
Kragstadugnen, en förskola i Vallentuna.
Höger: Fågelbacksskolan
(Arkitekt Gruppen)

www.tantum.se
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Vi litar på slitstyrkan i våra produkter, och för att du
också ska känna dig trygg lämnar vi 10 års garanti.

Fågelbacksskolan
(Arkitekt Gruppen)
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Sveriges billigaste inredning
har en lite större prislapp
Det låter kanske underligt, men egentligen är det ganska
enkelt. Genom att vi har valt att bygga våra skåp för att hålla
bättre kostar de lite mer i inköp. Men det är en investering
som betalar sig bra över tiden.

Tantum

Standardkök

Tantum är utvecklat för krävande köksmiljöer och är därför
byggda av vattenfast skiktlimmat massivträ, istället för MDF
eller spånplattor som är det vanliga hos de flesta av våra
konkurrenter. Resultatet blir att Tantum håller längre.

10 års garanti
Vi litar på slitstyrkan i våra produkter, och för att du också ska
känna dig trygg lämnar vi 10 års garanti. Erfarenheten visar
att våra kök ofta har en livslängd på 15-20 år. Det innebär
att Tantum håller 3-4 gånger längre än vanliga standardkök i
offentlig miljö. Den lite större prislappen från början blir en
lönsam investering!

Bilderna visar skåp som vi har snabbåldrat genom att utsätta dem för
väder och vind under 6 månader, vilket kan liknas vid några år i tuff
köksmiljö.

Billigt idag blir dyrt imorgon
Avser 5-6 st kök

Tantumkök

Standardkök*

Projekteringskostnad

ca 40 000 kr

ca 40 000 kr

Inköp av kök

ca 310 000 kr

ca 250 000 kr

Frakt och Installationskostnad av kök

ca 75 000 kr

ca 75 000 kr

Målning och övrig kringkostnad

ca 30 000 kr

ca 30 000 kr

Projekteringskostnad

0 kr

ca 30 000 kr

Inköp av kök (50% byts ut)

0 kr

ca 140 000 kr

Frakt och Installationskostnad av kök

0 kr

ca 40 000 kr

Målning och övrig kringkostnad

0 kr

ca 20 000 kr

Projekteringskostnad

0 kr

ca 35 000kr

Inköp av kök (50% byts ut)

0 kr

ca 150 000 kr

Inköp av diverse beslag, lådor etc

ca 10 000 kr

0 kr

Frakt och Installationskostnad av kök

ca 5 000 kr

ca 45 000 kr

Målning och övrig kringkostnad

0 kr

ca 20 000 kr

Total kostnad under 10-12 år:

470 000 kr

875 000 kr

Dag 1

Tantum har testats
och godkänts av SP.
För att ta ansvar för att vårt förpackningsmaterial återvinns på ett
korrekt sätt har vi valt att ansluta oss till FTI. Läs mer på www.ftiab.se

Tantum är accepterat av Byggvarubedömningen

Kostnader efter 4-6 år

Kostnader efter 10-12 år

Det är med stolthet vi konstaterar att Tantum är det första köket
i Sverige som erhållit Möbelfaktaintyg.
Kriterierna för Möbelfakta är hårda:
- Möblerna måste leva upp till etablerade internationella
tekniska standarder.
- Tillverkningen ska vara miljöanpassad i alla led.
Från råvara till färdig möbel.
- Alla parter i produktionskedjan måste följa FN:s direktiv
The Global Compact.

Ingående material i Tantum är godkänt av
Byggvarubedömningen.
* Avser kök med lucka i högtryckslaminat
www.tantum.se
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Stolt hantverkstradition och
modern industriell tillverkning
Trä är ett fantastiskt material. Naturligt, vackert och
hållbart. Med 40 års erfarenhet av att tillverka exklusiva
specialinredningar för offentliga miljöer har vi inte bara fått
möjlighet att njuta av materialet. Vi har även tillägnat oss
goda kunskaper i hantverket och vet vad som fungerar.
När vi bygger Tantum tar vi hjälp av bästa tänkbara teknik,
med numeriskt styrda maskiner som säkerställer en hög
och jämn kvalitet med mycket små toleranser. Det låter oss
tillverka våra produkter effektivt utan att tumma på kvaliteten.

Inga platta paket
Vår yrkesstolthet gör också att vi levererar våra skåp
färdigmonterade. Vi använder plugg och vattenfast lim så vi är
säkra på att de får den styrka de behöver. Även här tar vi hjälp
av modern teknik i form av precisionspressar, som med högt
tryck i exakt vinkel sammanfogar delarna till stabila stommar.
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Sunt miljötänkande
Det är inte en slump att man ofta talar om hållbara lösningar
i miljödebatten. Vi måste hushålla med jordens resurser,
och genom att livslängden på Tantum är avsevärt längre än
på vanliga standardkök behöver man inte byta ut dem lika
snabbt. Genom att välja Tantum gör man alltså en aktiv insats
för ett klokt resursutnyttjande.
Även råmaterialet bidrar till att göra Tantum kök betydligt mer
miljövänligt än vanliga standardkök. De flesta tillverkare av
standardkök bygger sina skåp av MDF eller spånplattor, som
ofta innehåller diverse tvivelaktiga ämnen.

Nedan: Laminerade björkplywoodskivor
för vidare förädling

Ovan: CNC fräs
Nedan: Formatsåg

Till vänster: CNC fräs

www.tantum.se
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TANTUM PENTRY
MODULER
MÅTT & UTFÖRANDE GÅR ATT ANPASSA
Material:
Gångjärn:
Lådor:
Handtag:

Högtryckslaminat på vattenfastlimmad björkplywood
Mjukstängande 110° av högsta kvalitet
Grålackerat stål, mjukstängade
Bygelhandtag i rostfritt stål

VÄGGSKÅP, ÖPPET
L200-1000
H700,900 D370

HÖGSKÅP ÖPPET
L400,600,800,1000
H1950,2150 D600MM

STANDARDHANDTAG
LATINA (TRÅDHANDTAG)
L202, C/C 192
H35 B10
14
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BÄNKSKÅP, ÖPPET
L200-1000
H720 D600

VÄGGSKÅP
1ST LUCKA
L200-600
H700,900 D370

HÖGSKÅP 1ST LUCKA
L400,600 H1950,2150 D600MM

BÄNKSKIVA
L200-3000
B300-1250 H30

BÄNKSKÅP/DISKBÄNKSSKÅP
1ST LUCKA
L200-600
H720 D600

VÄGGSKÅP
PARLUCKOR
L800-1000
H700,900 D370

HÖGSKÅP PARLUCKOR
L800 H1950,2150 D600MM

HEL SOCKEL, IHOPSATT
LAMINATBEKLÄDD
HÖJD 150MM

BÄNKSKÅP/DISKBÄNKSSKÅP
PARLUCKOR
L800-1000
H720 D600

VÄGGSKÅP FÖR MICRO
1ST LUCKA (ÄVEN TOPPHÄNGD LUCKA)
L500-600
H700,900 D370

HÖGSKÅP SKAFFERISKÅP
3ST KÖKSKORGAR/INVÄNDIGA LÅDOR,
2ST HYLLOR
L600 H1950,2150 D600MM

UTDRAGBAR SOCKELPALL
LAMINATBEKLÄDD
HALKSKYDDAD YTA
HÖJD 150MM

LÅDHURTS/GRYTSKÅP
L300-800
H720 D600

VÄGGSKÅP
1ST LUCKA
L300-500
H700,900 D370

HÖGSKÅP
FÖR UGN, MICRO
L600 H1950,2150 D600MM

BENSTATIV
PULVERLACKERAT STÅL
STÄLLFÖTTER
HÖJD 150MM

LÅDHURTS/GRYTSKÅP
L300-800
H720 D600

VÄGGSKÅP
GLASADE PARLUCKOR
L800-1000
H700,900 D370

LÅDHURTS
L400-600
H720 D600

DISKBÄNKSHURTS
L600-800
H720 D600
UTDRAG MED SOPKÄRL
FAST ÖVRE FRONT

TOPPSKÅP OVAN KYL/FRYS
1ST ÖVERKANTS HÄNGD LUCKA
L600
H230,430 D600

HÖGSKÅP
FÖR UGN,MICRO
L600 H1950,2150 D600MM

BEN MED LÖSTAGBAR SOCKELFRONT
LAMINATBEKLÄDD
HÖJD 150MM

RULLHURTS
L400-500
H510 D500
2ST BROMSBARA HJUL
1ST TOPPSKIVA MED
HANDTAG

VÄGGHYLLOR I LAMINAT
MONTERAT PÅ VÄGGSKENA & KONSOL
L400-3000 B150-500
H200-2500(VÄGGSKENA)

ARBETSBORD
TOPPSKIVA MED HÖGTRYCKSLAMINAT
BENSTATIV ROSTFRITT ELLER LACKERAT
L1000-3000 B500-1250 H350-1100
(ALLA BORD ÖVER L2000 BEHÖVER STÖDBEN)

HÖJ-& SÄNKBART
ROSTFRITT STATIV HYDRAULSTYRT
GÅR ATT VÄLJA MED OCH UTAN LÅDOR
MÅTT EFTER ÖNSKEMÅL
BÄNKYTA LAMINAT ELLER ROSTFRITT
www.tantum.se

15

TANTUM FÖRVARING
MODULER
MÅTT & UTFÖRANDE GÅR ATT ANPASSA
Material: Högtryckslaminat
på vattenfastlimmad björkplywood
Gångjärn: Mjukstängande 110° av högsta kvalitet
Lådor:
Grålackerat stål, mjukstängade
Handtag: Bygelhandtag i rostfritt stål

MATERIALSKÅP ESB
6ST TÄCKTA LUCKOR, 5ST LÅDOR
L1000 H1950 D450

MATERIALSKÅP ESB
2-4ST TÄCKTA ELLER GLASADE LUCKOR, 3ST LÅDOR
L600-1000 H1950 D450

NY!

NY!

SKÅP
SKOL/OMKLÄDNING
2 LUCKOR MED
HÄNGLÅSVRED
L410 H2050 D500

VÄRDEFACK SKÅP
6 LUCKOR MED
HÄNGLÅSVRED
L300 H1950 D300

KAPPRUMSSKÅP
VÄGGHÄNGT ALT. GOLVSTÅENDE MED ELLER
UTAN SITTBÄNK, LUCKA MED 60MM HÅL,
2ST ANKARKROKAR SKOHYLLA I ROSTFRI PLÅT
L300,600,900,1200, H1500,1650 D250

ELEVSKÅP, VENTILERAT MED
HÅL I TAK/BOTTENSKIVA
1ST/2ST LUCKA MED HÄNGLÅSVRED
1ST/2ST HYLLA
2ST/4ST ANKARKROKAR
L300-400 H900-1800 D400

(BAKSIDA)

SPEGELGARDEROB
FRONT MED INFÄLLD SPEGEL ELLER HÖGTRYCKSLAMINAT
SKOHYLLA, HATTHYLLA MED KLÄDSTÅNG
L600 H1800 D300
16
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SKOHYLLA/BOXFÖRVARING
MODUL HÖJD 2X2 FACK, H550 B550 D270
MODUL HÖJD 2X4 FACK, H550 B1080 D270
MODUL HÖJD 4X4 FACK, H1080 B1080 D270
FACK H250 B250 D250
TILLVAL: PLYWOODLÅDA MED LAMINAT H240 B240 D240

NY!

MATERIALSKÅP MS2T
2ST TÄCKTA LUCKOR
L800-1000
H1950 D450

MATERIALSKÅP MS4T
4ST TÄCKTA LUCKOR
L800-1000
H1950 D450

MATERIALSKÅP MS4TG
2ST TÄCKTA 2ST
GLASADE LUCKOR
L800-1000 H1950 D450

MATERIALSKÅP MS4G
4ST GLASADE LUCKOR
L800-1000
H1950 D450

MATERIALSKÅP ESB
2-4ST TÄCKTA ELLER GLASADE
LUCKOR, 3-5ST LÅDOR
L600-1000 H1950 D450

KROKLIST
BJÖRKPLYWOOD BELAGD MED HÖGTRYCKSLAMINAT
SKOLKROKAR ELLER ANKARKROKAR
L500-3000 H100 D16+KROK

SITTBÄNK
BJÖRKPLYWOOD RIBBOR MED
HÖGTRYCKSLAMINAT VALFRI KULÖR
MONTERAD PÅ KONSOL
L500-3000 B300-500 T16

SITTBÄNK MED RYGGSTÖD BJÖRKPLYWOOD
RIBBOR MED HÖGTRYCKSLAMINAT VALFRI KULÖR
MONTERAD PÅ KONSOL
L500-3000 B300-500 T16
(VALFRI STATIV/BEN SAMT HÖJD)

TANTUM NO-SAL
MODULER
MÅTT & UTFÖRANDE GÅR ATT ANPASSA
Material:

Högtryckslaminat på
vattenfastlimmad björkplywood
Gångjärn: Mjukstängande 110° av högsta kvalitet
Lådor:
Grålackerat stål, mjukstängade
Handtag: Bygelhandtag i rostfritt stål

SITTBÄNK
BJÖRKPLYWOODSKIVA MED SPÅR
HÖGTRYCKSLAMINAT VALFRI KULÖR
L600-2000 B400-600 T16
(VALFRI STATIV/BEN SAMT HÖJD)

BÄNKSKIVA I OLIKA UTFÖRANDE:
LAMINAT, ROSTFRI, SYRAFAST ROSTFRI,
POLYSINK, DISKHO I ROSTFRITT,
SYRAFAST ROSTFRI ALT POLYSINK
KONTAKTLÅDA I LAMINAT
STÖDMODUL I LAMINAT
LIKA ÖVRIGA TANTUM
PENTRY MODULER
BÄNK-/VÄGGSKÅP LIKA TANTUM PENTRY
MODULER
VÄGGHYLLOR I LAMINAT MED VÄGGSKENA & KONSOL LIKA TANTUM
PENTRY MODULER
VI KAN ÄVEN TILLHANDAHÅLLA
DRAGSKÅP SAMT GIFT/KEMISKÅP
www.tantum.se
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TANTUM BADRUM
MODULER
MÅTT & UTFÖRANDE GÅR ATT ANPASSA
Material: Högtryckslaminat på
vattenfastlimmad björkplywood
Gångjärn: Mjukstängande 110° av högsta kvalitet
Lådor:
Grålackerat stål, mjukstängade
Handtag: Bygelhandtag i rostfritt stål
KROKLIST
2-6ST KROKAR
L100-300 H50 D16

TVÄTTSTÄLLSKÅP
VÄGGMONTERAT
1-2ST LUCKOR
L500-800 H575 D370
1ST TVÄTTSTÄLL (IFÖ SPIRA)

Våra unika rundade kanter är mönsterskyddade
(EU Design Reg. No. 003096429).
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BADRUMSSKÅP
1-2ST LUCKOR
MED SPEGELGLAS
2ST HYLLPLAN
L500-800 H530 D140

BADRUMSSKÅP MED TILLVAL
1-2ST LUCKOR MED SPEGELGLAS
2ST HYLLPLAN
1ST SKIVA MED BELYSNING
1ST UNDERHYLLA
L500-800 H700 D225
LINNESKÅP
VÄGGMONTERAT
1-2ST LUCKOR
4ST HYLLPLAN
L400-800 H1650 D370

TVÄTTSTÄLLSHURTS
VÄGGMONTERAT
2ST LÅDOR
L500-800 H575 D370
1ST TVÄTTSTÄLL
(IFÖ SPIRA)

Vi litar på slitstyrkan i våra produkter,
och för att du också ska känna dig trygg
lämnar vi 10 års garanti.

www.tantum.se
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K ÄN SLA FÖR T RÄ
Tantum tillverkas av Träteknik AB – ett snickeri
som sedan 1973 har levererat helhetslösningar
för krävande användning i offentlig miljö. Förutom
Tantum kök tillverkar vi exklusiva specialinredningar
till hotell, restauranger och flygplatser samt träinredning till transportfordon. Gemensamt är fokus
på kvalitet, äkta trä och ett gediget hantverk.

TANT UM T ILLVERKAS AV T RÄT E KNIK A B
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