ENMALMS - INTERIÖR
Ett finsnickeri beläget i Dala-Floda med
anor från femtiotalet. Till en början bestod
produktionen till största del av möbler men
under de senaste 20 åren har tillverkningen
av fönsterbänkar, smygar, skjutdörrar.
listverk och övriga interiör design blivit vår
stora passion.
Tack vare vår flexibla produktion och höga
produktkännedom har vi under många år
haft äran att leverera till några av Sveriges
största hus – och fönstertillverkare.
För oss är varje kund unik och inga objekt
är för små. Vi försöker alltid hitta den bästa
lösningen för just dig.
En lösning kan vara att få färdigkapade
smygar som packas fönstervis tillsammans
med en fönsterbänk. Fördelen med denna
typ av lösning är att man spar mycket tid på
bygget samtidigt som man slipper allt spill.
Vår moderna maskinpark skapar
förutsättningar till en effektiv produktion

Besök vår hemsida
www.enmalms.se

som leder till korta leveranstider.

SMYGAR / INFATTNINGAR / TÄCKLIST

SMYGAR/INFATTNINGAR I MDF

SMYGAR/INFATTNINGAR I FURU

Längd: 3660mm, 3050mm, 2440mm
(Går att få längdkapade)
Bredd: Måttanpassade (upp till 1220mm)
Tjocklek: 25, 22, 19, 16, 12, 10
Standardkulör: NCS s 0502-Y, NCS s 0500-N
Övriga NCS-kulörer går att välja mot pristillägg

Längd: Upp till 5000mm (måttanpassas)
Bredd: Måttanpassade
Tjocklek: 30, 25, 20, 18, 16
Kvalité: A-kvalité (kvistfri), Fingerskarv (kvistfri)
Standardkulör: OBH, NCS s 0502-Y, NCS s 0500-N
Vit lasyr och Lack
Övriga NCS-kulörer går att välja mot pristillägg

SMYGAR/INFATTNINGAR
ÖVRIGA MATERIAL
Ek
Ask
Spån
Melamin
Högtryckslaminat
Kontakta oss för mer info

TÄCKLOCK I MDF OCH FURU
Längd: Upp till 3660mm
Bredd: Anpassas
Tjocklek: 10, 12
Standardkulör: NCS s 0502-Y, NCS s 0500-N, Vit lasyr
Övriga NCS-kulörer går att välja mot pristillägg

Med ett brett sortiment av smygar är valmöjligheterna stora. Furu finns i längden 4200mm.
Vi har inga standarddjup utan alla djup anpassas efter önskemål. Det går även att få
längdjustering efter önskat mått.
För att spara tid vid montering finns nu möjligheten att få smygar med monterade spotar alt
som är förberedda för spotar. Vill man ha det lilla extra går det att får smygar med frästa
spegeldekorer.

FÖNSTERBÄNKAR
Med 20 år i ryggen som bänktillverkare har sortimentet under åren växt sig större och idag har vi ett av
marknadens bredaste sortiment. Bänkarna finns i ca 15 olika modeller och tillverkas i en mängd olika
material så som mdf, furu, ek och ask.
Bänkarna tillverkas helt efter önskade mått (se måttblad) där modellerna som är tillverkade i 38 mm oftast
är integrerade (se D-mått) och profilen blir en snygg detalj in mot rummet (se E-mått). Bänkar i 19 mm
används med fördel om man väljer att placera på konsol.

FUNKIS

TREND

22, 32, 38 mm

22, 32, 38 mm

HERRGÅRD

LANTLIV

38 mm

32, 38 mm

HERRGÅRD

TORPET

32 mm

19, 22, 32, 38 mm

ALLMOGE

ALLMOGE

38 mm

32 mm

ALLMOGE

HERRGÅRD

XL

XL

SLÄT 19

LANTLIV XL

19 mm

ALLMOGE 19

19 PROFIL

19 mm

19 mm

XL
IDYLL

KLASSISK 19

19 mm

19 mm

FASAD
19 mm

_________________________________________________________________________________________
LAMINAT
Valfritt från Formicas sortiment
www.formica.com

Info fönsterbänkar
Material: Mdf, furu, ek, ask
(Övriga material på förfrågan)
Mått: Anpassat
Tjocklek: 38, 32, 28, 22, 19, 16
Standardkulör: NCS s 0502-Y, NCS s 0500-N, vit
lasyr, Oljad ek
(Övriga NCS-kulörer går att välja mot pristillägg

Alla fönsterbänkar går att få med
ventilationsspår där placeringen av
dessa är individuella.

RUNDSALNING / BÅGSALNING

Det är inte alltid lätt att få till en snygg insida på ett
fönster med radie men vi har lösningen. Våra
måttanpassade kassetter tillverkas i tre olika
utföranden, slät, allmoge och med fönsterbänk i
underkant. Med så få skarvar som möjligt ger det ett
fint slutresultat. Vi tillverkar även specialsalningar
efter ritning.
Material: Mdf
Storlek: Bågsalning standard från 9-4,5 till 21-10,5
Rundsalning standard från D=6 till D=20
(Övriga mått på förfrågan)
Profil: Slät, Allmoge
Salningsdjup: Anpassat
_______________________________________

LISTVERK
TAKLIST

Allmoge nr 20

Hålk.list nr 55

Svanhalslist 21x90

Allmoge 20 snedtak

SOCKEL
SLÄT
nr 35
15 x 69
15 x 90

ALLMOGE
nr 15
15 x 69
15 x 90

ALLMOGE
nr 200
22 x 200

FASAD
nr 100
mdf
(valfri
höjd)

ALLMOGE
nr 75
15 x 85

ALLMOGE
nr 120
15 x 120

FODER

SLÄT nr 50

ALLMOGE nr 70

12 x 57 15 x 69
12 x 69 15 x 90
12 x 90

15 x 69
15 x 90

ALLMOGE nr 10

ALLMOGE nr 125

15 x 69
15 x 90

15 x 90
15 x 120

_________________________________________________________________________________________

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

LEGOTILLVERKNING
Vi arbetar idag med legotillverkning åt ett antal kunder. Det kan gälla specifika delar till en inredning
eller en möbel. Alternativt hela möbler eller kompletta inredningssystem, fönsteromfattningar ute och
inne, ja, det mesta som kan göras i trä eller mdf.
Besök vår hemsida www.enmalms.se för att läsa mer om legotillverkning.

@enmalmsinterior
Stora Vägen 20, S-786 95 Dala-Floda • info@enmalms.se • 0241-22610 • www.enmalms.se

