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Rumsavdelare – ett vackert sätta 
att skapa nya rum

Rumsavdelare är ett mycket användbart och snyggt sätta att dela 

av, minska insyn eller skapa mer rumslighet i större lokaler både i 

offentliga byggnader och privata hem.

Områden att dela av;

• Receptionsområde

• Öppna kök/pentry/caféer

• Trappor

• Sovrum/entré  t ex hotellrum

• Matsal/vardagsrum

• Hall/vardagsrum

• Hygien/kapprum

Widaldesign har tagit fram tre lösningar som vi skräddarsyr efter 

dina kunders behov vad gäller mått, färg och mönster. 

Läs mer om detta längst bak i foldern.



Rumsavdelare m. stag



Rumsavdelare m. stag

Lösning utan åverkan på golv.

Rumsavdelare med stag delar av rummet på ett 

enkelt och luftigt sätt genom användning av stag 

som håller fast skärmen upptill och nedtill.

• Mönstret på rumsavdelaren skapar en dekorativ 

enhet samtidigt som den ger avskildhet.

• De nedre stagen har ställbara fötterna vilket gör 

att man kan undvika att borra i golv. De övre 

stagen skruvas fast i tak.

• Rumsavdelarna kan göras lägre och placeras       

t ex mellan bänk och tak.

• Flera rumsavdelare i rad skapar en enhetlighet 

och täcker fler eller större ytor.

Produktfakta

Laserskuren skärm, 2 mm aluminium fastsvetsad 

vid 4-kantsrör, 20x20 mm. Pulverlackerad.

4 st stag, 150x20 mm, varav de nedre är ställbara, 

100 mm.



Rumsavdelare m. U-profil



Rumsavdelare U-profil

Avgränsar heltäckande från golv till tak.

Rumsavdelare med U-profil delar av rummet på ett 

stabilt och tydligt sätt som är enkelt att förlänga. 

• U-profilen ger snyggt avslut vid golv och tak.

• Mönstret på rumsavdelaren skapar en dekorativ 

enhet samtidigt som den ger önskad avskildhet.

• Förläng U-profilen och lägg till skärmar för att 

enkelt  avgränsa större ytor.

• U-profilen skruvas fast i golv och tak.

Produktfakta

Laserskuren skärm, 2 mm aluminium fastsvetsad 

vid  4-kantsrör, 20x20 mm. 

20 mm hög U-profil vid golv och tak. 

Pulverlackerad.



Rumsavdelare med vik



Rumsavdelare m. vik

Enkel fastsättning i befintlig vägg, tak och golv.

Rumsavdelare m. vik delar av rummet på ett enkelt 

och kostnadseffektivt sätt. 

• Ett bra val om man vill ha en mer täckande 

lösning från golv till tak och där baksidas 

utseende är av mindre betydelse.

• Passar där man har möjlighet att fästa både i tak, 

golv och vägg.

• Mönstret på rumsavdelaren skapar en dekorativ 

enhet samtidigt som den ger önskad avskildhet.

Produktfakta

Laserskuren skärm, 3 mm stål med 30 mm vik på 

tre sidor (valfria).  

Förborrade hål i skärmens vik. Pulverlackerad.



Mönsteralternativ 

Vi erbjuder 12 olika mönster.

Blad Geometri Orientalisk Strålar

Block Flätat Paket Svaj

Kuber Solfjäder Romber Stag



Widaldesign rumsavdelare

Skräddarsydda lösningar för stor flexibilitet

Alla våra lösningar är möjliga att anpassa efter kundens 

specifika behov vad gäller;

• Höjd och bredd

• Egna mönster

• Färg och material val

Tillägg för kundanpassning 

• Eget mönster* 2 000 kr (engångskostnad)

• Annan RAL färg än standard svart (9005) & antracitgrå (7016)  

offereras separat. 

Minimiorder från 1 st

Leveranstid: 4-5 veckor efter ordergodkännande.

Önskas prisindikationer för respektive lösning så kan vi ge detta 

baserat på exempellösningar samt intervall för inköp av olika 

olika antal.

Hör av er på:

kristina@widaldesign.se

0722284903

mailto:kristina@widaldesign.se

