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Tantum ORIGINAL

Tantum

När högsta kvalitet är standard
Tantum är konstruerat för att klara hårda påfrestningar i offentliga
miljöer. Därför är både stommar och luckor byggda i skiktlimmat
massivträ som är mycket starkare än spånplattor och MDF. 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.

Standardkök

Vi har byggt vår inredning på samma sätt i mer än 25 år och faktum
är att många av de moduler vi levererade för över 20 år sedan är
fortfarande i dagligt bruk! Därför känner vi oss trygga med att
lämna 10 års garanti på alla våra moduler!

Kvalitet lönar sig
Den något större prislappen vid inköp betalar sig över tiden.

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*

Dag 1
Projekteringskostnad

ca 40 000 kr

Inköp av kök

ca 310 000 kr

ca 40 000 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

0 kr

ca 35 000kr

Kostnader efter 4-6 år

Kostnader efter 10-12 år
Projekteringskostnad
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

Ingående material i Tantum är godkänt av
Byggvarubedömningen.
* Avser kök med lucka i högtryckslaminat
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Produkten
Produkten finns
finns med
imed
SundaHus
i Sundahus

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 har testats
och godkänts av
RISE.

Produkten är listad i
husproduktportalen
och kan användas
i Svanen-märkt
byggande.

Rekommenderas av
Byggvarubedömningen

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.

Vänster:: Simrishamnsbostäder
Äldreboende

Höger: Simrishamnsbostäder
Äldreboende

Vänster: Karstorpsskolan

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

Ovan: Detalj Tantum ORIGINAL stommar

Höger: Simrishamnsbostäder
Äldreboende

www.tantum.se
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Höger: Hagaskolan (Cedervall)

Vänster: Hagaskolan (Cedervall)

Höger: Hagaskolan (Cedervall)
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Vänster: Högkullens Förskola
(Chroma Arkitekter)
Nominerad till årets förskola

Inredning för vårdhem, skolor och andra krävande miljöer

Tantum design

Mått och utföranden efter smak
– med samma höga kvalitet
I många fall ställs höga krav på mer än bra
funktion, slitstyrka och kvalitet. För att skapa en
helhet som stämmer överens med byggnadens
övergripande uttryck är det viktigt att inredningen
smälter in och förstärker arkitektens intentioner.
Då passar Tantum Design som hand i handske.

Medan Tantum Original levereras i standardmått
med vit laminat kan du få Tantum Design i nästan
vilka mått du vill. Och du har ett stort utbud
av laminat i olika färger och mönster att välja
bland. Fritt fram för skaparglädje som höjer
helhetsintrycket.

Nya naturtrogna trämönster
Förutom en stor mängd färger finns våra högtryckslaminat nu
även i olika trämönster med matt naturtrogen yta.

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

T11 – Vit/Furu
T12 – Ljus/Lönn
T13 – Ljus/Björk
T14 – Naturell/Björk

T15 – Ljus/Ek
T16 – Ljus/Ek, tvär
T17 – Naturell/Ek, stavar
T18 – Mörk/Alm
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En bra start
Estetik för pedagogik

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.

Årets Skolbygge 2020
Det är med stor stolthet vi kan konstatera att Bobergsskolan i Stockholm har
utnämnts till Årets skol- och förskolebyggnad 2020. Juryn lovordade bland annat
“en spännande, rik och mångfaldig värld av olika utrymmen och inspirerande
detaljer”. Anledningen att vi är stolta är att merparten av den fasta inredningen på
skolan kommer från Tantum!
Nohrcon, som står bakom utmärkelsen, hade nominerat fyra skolor och förskolor.
Att Tantum hade levererat merparten av den fasta inredningen till tre av dem gör
oss inte mindre stolta! Förutom vinnaren, även Tegelhagens skola (White) och
Hälsoförskolan Högkullen (Chroma arkitekter).
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Caroline Olsson, Inredningsarkitekt SIR/SAR/MSA
INE OLS
OL
Verkstadsgatan
No 9
Stockholm
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Max Arkitekter

När vi arbetade med Bobergsskolan använde vi mycket trä
och plywood i den fasta inredningen och vad passar då
bättre än Tantums kök som har just synlig plywoodkant.
Därtill har Tantums produkter hög kvalitet vilket också
överensstämmer med ett hållbart tankesätt.”

N
SO

Anna Areskough, Arkitekt SAR/MSA

“När jag arbetar med fast inredning till skolor tänker jag
långsiktigt. Jag väljer material som åldras vackert och har en
kvalitet som håller över tid. Trä i olika former är ett material
som jag gärna använder i offentlig miljö då det ger en mjuk
ton åt interiörerna och anknyter till naturen.

CA
R

“Första gången vi på Max Arkitekter såg en köksinredning
från Tantum blev vi så entusiastiska! – Tänk att det finns
inredningar som utnyttjar den vackra snittytan hos
skiktlimmat massivträ och dessutom är gedigna och hållbara
då de också nyttjar dess tekniska egenskaper. Sedan dess
har vi använt Tantum i många skol- och förskoleprojekt, just
för att föra in sinnligheten hos ett äkta naturmaterial. På
Bobergsskolan använde vi till exempel också möjligheten
att materiellt binda samman fönsterbänkar, omfattningar
och akustiska träpaneler till en visuellt enhetlig miljö med
hög taktilitet och detaljering. Naturmaterial åldras dessutom
vackert, något som är extra viktigt i byggnader som ska stå
och hålla länge.”

TEKTUR

www.tantum.se
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Eget beröm
och andras lovord
Vi är stolta över Tantum! 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!

Tegelhagens skola och förskola.
Nominerad Årets Skolbygge
“Tegelhagens skola och förskola har målsättningen att
erbjuda en variation av lärmiljöer där utomhusmiljöerna
är en viktig del av helheten. Gränsen mellan ute och
inne suddas ut – klassrum flyttar ut och skolgården
flyttar in. Här finns rum med olika grad av avskildhet och
variation i stämning, ljus, proportioner och material,
vilket skapar en inkluderande skola, där alla hittar sin
lärmiljö att utvecklas i. Det är en tillåtande miljö där
barnens intresse och nyfikenhet driver lärandet. Det
kräver en fast inredningen av hög kvalitet som tål
slitage. Ateljéer och labsalar är inredda med Tantums
skåp och luckor, som med sina kantdetaljer och ytskikt
kombinerar slittålighet och estetik.”

Johanna Hallgren, Arkitekt SAR/MSA
White arkitekter

”Vid byggnationen av Tegelhagens skola, åt Sollentuna
kommun, använde vi oss utav Tantum kök Det visade
sig vara ett väldigt enkelt och flexibelt samarbete utan
några problem alls. Köken håller dessutom mer än
förväntat vad gäller slitstyrkan som beskrivs, vi hade
genom projektet och efter ett års drift varken de vanliga
kantstötningskadorna eller några problem som krävt
åtgärder.”

Marcus Forsgren, Boetten Bygg

“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.”

Joakim Persson, Platschef, MVB Öst AB
“Vid renoveringen av Vendelsömalmsskolan i Haninge
kommun valde vi Tantum som tillverkare av den
fasta inredningen. Ambitionen var att återskapa
skolans ursprungliga karaktär från 1967 med hållbara
naturmaterial som brädgjuten betong, terrazzo och
omålat trä. Vi fastnade för Tantums snickerier av
skiktlimmat massivträ med högtryckslaminat – en
hållbar och tålig produkt i skolmiljö med fina detaljer.
Kanternas synliga björkplywood är en del av de
naturträdetaljer vi arbetat med i projektet. Tantum är
mycket flexibla och tillmötesgående att samarbeta med
gällande mått och specialutformning av sina produkter
och vi har med väldigt gott resultat använt Tantums
snickerier i tidigare skolprojekt. “

Tove Krogh-Andersen, arkitekt SAR/MSA
Tengbom Stockholm

”Vi väljer Tantum för att de har hög kvalitet och klarar
att möta dagens tuffa krav på slitage i tex skolor
och förskolor. Inredningarna är hållbara över tid och
anpassningsbara för respektive projekt. Estetiskt gillar
vi att produkterna är uppbyggda av skiktlimmat massivt
trä och att konstruktionen är snygg och tål att visas.
Idag när vi arbetar med klimatsmarta produkter är
naturliga produkter som trä helt rätt utifrån dagens krav.
Tantum har alltid ett lösningsorienterat bemötande
mot sina kunder och det gör att resultatet blir fina
inredningar.”

Johanna Sjögren, Arkitekt, New Line Arkitekter AB
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“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

”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.

“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”

Michael Ivancsi, Byggfirman Otto Magnusson AB

AF Bostäder är ett av Sveriges största
studentbostadsföretag med cirka 6000 bostäder
i centrala Lund. Bostäderna ska vara trivsamma,
ändamålsenliga, långsiktigt hållbara och vi vill att
studenterna ska känna en tillhörighet, trivas och ha
trevligt i sina korridorskök.
Sommaren 2020 genomfördes en omfattande
renovering av vårt äldsta och mest centrala
studentboende, Tomegapsgården. Renoveringen av
entré, trapphus, korridorer och korridorkök skedde
med stor hänsyn till husets byggnadstyp och historia
med olika färgtema på varje våningsplan.
Att välja Tantum till den fasta inredningen kändes
självklart då det visat sig hålla sig betydligt bättre än
många andra fabrikat.

Foto: AF Bostäder / Nicklas Rudfell

Philip Stridh, Teknisk Förvaltare

www.tantum.se
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“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
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”När vi i Hagaskolan skulle projektera
fast inredning vände vi oss till
Tantum, som vi samarbetat med i
många skolprojekt tidigare.
Tantum levererar den höga kvalitet
som krävs för en skolmiljö. Tantum är
också flexibla för att projektanpassa
produkter enligt projektens behov.
Vi är mycket nöjda med resultatet för
Hagaskolan.”
Jonna Isacson, arkitekt SAR/MSA
Cedervall arkitekter AB, Stockholm

www.tantum.se

13

Nedan: Laminerade björkplywoodskivor
för vidare förädling

Ovan: CNC fräs

Nedan: Formatsåg

Till vänster: CNC fräs

14

www.tantum.se

Inredning för vårdhem, skolor och andra krävande miljöer

Stolt hantverkstradition och
modern industriell tillverkning
Trä är ett fantastiskt material. Naturligt, vackert och
hållbart. Med 50 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

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.

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.

www.tantum.se
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”Vi på Här! jobbar alltid med helheten i våra
projekt och för oss är det viktigt att fasta
inredningar känns genomarbetade och
integrerade.
I Neptuniskolan har vi exempelvis jobbat med
elevskåpen dels som en ”möbel” i korridoren
och dels som integrerade enheter i väggarna.
Tantum och deras inredningar ger oss denna
möjlighet då deras produkter är enkla att
specialdesigna samtidigt som utförandet har
väldigt hög finish.”
Helena Hammer, arkitekt SAR/MSA
Här!
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”Högkullen är en förskola med fokus
på hälsa. Arkitekturen skapar en fysisk
ram för det hälsofrämjande arbetet på
förskolan där byggnaden även är en del i
konceptutvecklingen och en katalysator för att
få ingång hälsoarbetet i Örkelljunga kommun.
Hälsotemat återspeglas också i gestaltning
och materialval. Träpanelen i fasad, följer med
in i byggnaden i svepande linjer. Invändigt
fortsätter trätemat med spaltpaneler och fast
inredning i krysslimmat trä levererat av Tantum,
vilket skapar en vacker och tålig miljö.”
Ann-Sofi P Krook, Arkitekt SAR/MSA
Chroma Arkitekter

www.tantum.se
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Att rita hus är svårt

Men att rita in Tantum är enkelt
Det ska vara lätt att göra rätt. Och det rätta är naturligtvis att föreskriva
Tantum när det gäller inredning i offentliga miljöer. Därför gör vi vårt
yttersta för att underlätta för dig som arkitekt eller byggare.
Självklart finns vi alltid till hands med support via telefon eller mail, och
du är alltid välkommen att kontakta oss för att bolla idéer, ställa frågor
eller komma med förslag på inredningsmoduler du skulle vilja se i vårt
sortiment.
All information om våra produkter, inklusive måttskisser, finns på vår hemsida och våra
moduler finns även på BIMobject.
Välkommen in på www.tantum.se
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Tantum huvudkontor, Malmö

TA N T UM
vxl: 040-942010
www.tantum.se
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K ÄNS LA FÖR T RÄ
Vi är ett snickeri som sedan 1973 har levererat
helhetslösningar för krävande användning
i offentlig miljö. Förutom Tantum inredning
tillverkar vi exklusiva specialinredningar till hotell,
restauranger och flygplatser samt träinredning till
transportfordon. Gemensamt är fokus på kvalitet,
äkta trä och ett gediget hantverk.
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