ENMALMS
Interiör – produktion AB
Specialsnickeri med anor från femtiotalet.
Fönsterbänkar, salningar och listverk är företagets huvudsakliga produkter. Vi erbjuder även andra
specialsnickerier som garderob- och köksluckor som enkelt monteras på gamla stommar. Vi har en
kunnig personal med lång erfarenhet som jobbar utifrån kundens önskemål.

Listverk
Sockel

15x120 Allmoge nr 20

15x70 alt 15x90 Allmoge nr 15
15x85 Allmoge nr 85
Finns även som slät 15x90/12x69/12x57

Taklist

Snetak 15x69 Allmoge nr 20

Hålk.list 15x43 nr 65
Finns även som 15x69 nr 55

Taklist 15x69 Allmoge nr 20

Foder

15x69 alt 15x90 Allmoge nr 10 15x69 alt 15x90 Allmoge nr 70
Finns även som slät nr 45

Svanhalslist 20x90

Notspårslist

12x43/57/69 Slät nr 50

Notspårslist 21x27 Allmoge/slät

Fönsterbänkar
Torpet
Fönsterbänken som passar in i
de flesta miljöer. Stilren profil
med en pärla i kanten.

Funkis
En stilren fönsterbänk i strikt form. Den raka
kanten med ordentlig tjocklek ger ett robust
och funktionellt intryck. De korta utsticken
passar fönster med foderbildande salningar.

Trend
Den strama, moderna formen i
fönsterbänken Trend gör att den
smälter in i de flesta miljöer. Passar
såväl i den nybyggda villan som i äldre
byggnader.

Allmoge
En traditionell fönsterbänk med skarp
profil. Vacker kombination med
spröjsade fönster i äldre byggnader
eller i nybyggen i lantlig stil.

Herrgård
Fönsterbänken för klassiska miljöer med
profilerade listverk och spröjsade fönster.
Herrgård har en profil med konvexa
mjuka former och en helt slät ovansida, till
skillnad från Allmoge med sin skarpare
profil.

Funkis 22
Samma utförande som Funkis
men 22 mm tjock i framkant.

Idyll
Klassisk modell som med fördel
placeras på konsol.

Slät 19
Passar bra både som
integrerad och på konsol.
Finns även med profilerade
kanter.

19 fasad
En strikt bänk med fasad
framkant.

19 profil

ö

Fönsterbänken på bilden är med
ventilationsspår och profilerade kanter.
Ett bra alternativ om man vill placera
bänken på konsol. Släpper igenom
värme från element. Finns även utan
ventilationsspår.

nster

Alla bänkar är måttanpassade och tillverkas efter kundens önskemål. Tillverkas i en mängd olika
tjocklekar, material och färger.

Salningar
Salningarna tillverkas i en mängd olika material. Måtten anpassas efter kundens önskemål.

Olika typer av bakkant

Salning med spegel

Salning med foder

Foderbildande salning

Bågsalning/Rundsalning
Måttanpassade bågsalningar/rundsalningar för invändigt bruk. Finns i två varianter, allmoge och slät.

Foderkassetter
Måttanpassade foderkassetter som enkelt monteras på befintliga foder. Kan förberedas för belysning.
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