
Schøllerstål

Vi lægger vægt på høj kvalitet, 

troværdig og kreativitet når vi 

skal løse udfordrende opgaver 

for dig som kunde. 

Hos Schøller stål har vi hovedfo-

kus på segmenterne, gelænder/

håndlister, terrasser, trapper, 

gitterriste med mere. 

Uanset omfanget af en given 

opgave,  er vores mantra »at 

en aftale er en aftale.

 – udført under god sparring og til 

håndværksmæssig perfektion – 

med det smukkeste finsih.« 

 Teamet hos Schøller stål er 

båret af passion, engagement 

og lydhørhed –så der kan skabes 

smukt og kreativt håndværk, 

som vi brænder for.  Der udvikles 

løbende egne specialdesignede  

produkter, der ikke fås hos kon-

kurrenterne. 

Kontakt os på telefon 

+45 7025 3630 og hør mere om 

hvordan vi kan assistere dig. 

Eller se mere på 

www.schollerstaal.dk

Schøller stål
– mere end blot 
smukke stålkonstruktioner

 

Schøllerstål

Ringager 9 - 11 , 
2605 Brøndby 
Tel. +45 7025 3630 
Mail : info@schollerstaal.dk 
www.schollerstaal.dk 

Vi er et team bestående af passionerede og 
engagerede kolleger, som brænder for at 
skabe smukt og kreativt håndværk.



VI HAR SKABT DE SUPER 
ELEGANTE LED’S SHINE HÅNDLISTER

Med sit unikke skinnende og eksklusive 
udtryk – får du en håndliste helt ud over det sædvanlige. 

LED’s go woody 

håndliste (træ)

Vi har udviklet en version i rustfrit stål 

`LED’s go steely śamt et i træ `LED’s go 

woody (́vælg mellem 3 forskellige træsor-

ter.  Begge med indbygget LED lys og incl. 

håndlisteholdere.

Håndlisten fåes som standard i målene 

ø42 mm (stål) og ø45mm (træ). LED’s shine 

håndlisten kan dog snildt designes præcist 

efter dine specifikke behov og ønsker. 

Led profilerne fås med koldt eller varmt lys 

eller RGB farver.

LED’s go steely 

håndliste (rustfri)

LED’s go woody
fås i følgende træsorter:
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Standard Kelvin 
farvetemperatur:

Kold: 4000 Varm: 2800 Begge LED’s shine håndlister 
fåes til både indendørs samt 
udendørs montage.

•   drivere
•   lysdæmper
•   smarthome
•   fjernbetjening
•   og mange flere, 
 ring for info
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