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SCAN MODUL,
TRANSPORT OG MODULSYSTEM 
BYGGER PÅ ISO STANDARD 3394

Inventar og logistiksystem fra Scan Modul handler om mere end bare forsyning af produkter og 
medicin, i almindelig forstand. Systemet bidrager med at sikre korrekt vare, i korrekt mængde, på rette 
sted og til korrekt tid. Princippet sørger fortløbende for rullering af lagerbeholdningerne, med andre 
ord: Kvalitetssikring! 
Kvalitetssikring af vareforbruget giver igen: varesikkerhed og forbedret totaløkonomi.

Scan Modul har samlet over 100 års brancheerfaring, og er idag global markedsleder indenfor 
vores fag område. Scan Modul har gennem de sidste 30 år været pioner og udvikler af det 
modulære opbevarings koncept, baseret på 6040 modul, til sygehuse og klinikker. Over 1500 
sundhedsinstutitioner benytter idag løsninger, ekspertise og service fra Scan Modul, hvilket bekræftes 
af vores kunder over hele verden. Scan Modul har høj kompetance indenfor sundhedssektorens 
fagområder, og arbejdsprocesser tilknyttet inventar og logistik.



INTELLIGENT OPBEVARING MED 
UENDELIGE MULIGHEDER

Med vores enkle design fremhæver vi et minimalistisk og roligt 
miljø. Dette moderne design skaber en visuel ro i afdelingen. 

Bag det rolige udseende gemmer sig en yderst funktionel 
indretning med uendelige muligheder. Hvert enkelt skab kan 

indrettes, så det opfylder de specifikke behov i afdelingen.

Intelligent opbevaring begynder med intelligente moduler. 
Alle vores moduler kan i sig selv nemt omdannes til mindre, 

skræddersyede, udskiftelige opbevaringssystemer. Rummene kan 
tilpasses, så de passer til en hvilken som helst størrelse vare.

CleanLine
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CleanLine

CleanLine er en serie af skabe med et 
minimalistisk design, der passer perfekt ind 
overalt. CleanLine-seriens laminerede døre er 
kendetegnet ved deres bløde afrundede kanter og 
det unikke synlige lodrette greb i anodiseret 
aluminium.
I CleanLine-serien er kvalitet og funktionalitet af 
afgørende betydning, og der er uendelige 
muligheder for at skabe en skræddersyet 
indretning, hvor alt har sin helt egen plads.
Vi har et omfattende udvalg af skabstyper, 
heriblandt specialskabe som f.eks. 
brandhæmmende skabe, gennemrækningsskabe, 
skopskabe og instrumentskabe. Mange af disse 
skabstyper er vist 
i produktoversigten senere i dette afsnit, men du 
må endelig kontakte os, hvis du måtte have 
nogen specielle behov.

TOP 5-EGENSKABER FOR CLEANLINE
• Udenpå liggende kanteliste med

afrundede hjørner
• Låger kan leveres med glas for at give

et hurtigt overblik over indholdet
• Teleskopskinner med 110 % udtræk

giver nem adgang til indholdet.
• Hængslerne giver mulighed for at

åbne dørene 270°
• Støjsvag magnet lukning

DESIGN OG FUNKTIONALITET MED RÅ STYRKE



CleanLine

ÅBEN FRONT

En åben front giver nem 
adgang til skabets indhold.

FRONTMULIGHEDER

LÅGE

Lågerne er lavet af 16 mm 
spånplade beklædt med 
0,7 mm højtrykslaminat.

GLASLÅGE

Hærdet glas monteret i  massiv 
ramme uden samlinger

RULLEFRONT

En rullefront er den ideelle 
løsning til rum med begrænset 
plads til at åbne låger.

SKUFFER

Vi kan tilbyde to skuffetyper:
1. Skuffer med udtræksrammer

for moduler med fuldt udtræk.
Disse skuffer er designet til
vores 40/60 bakker og kurve.

2. Skuffer med melaminbund og
metalsider; ligeledes med fuldt
udtræk

SKUFFESKABE

Skuffeskabe er praktiske til  
opbevaring af småvarer, og vi  
har mange forskellige  
størrelser, der kan passe til dit 
behov. Alle skuffeskabe 
leveres med softclose som 
standard.

1. skuffer med udtræksramer
2. almindelige skuffer
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HÆNGSLER

Det unikke hængsel er lavet af 
eloxeret aluminium og er 
udvendigt synligt. Hængslet er 
forsynet med glidebøsninger, 
der minimerer slitage og er 
optimal til mange års daglig 
brug. Åbningsvinklen er 270 
grader.

MAGNETLÅSE

Lukkesystemet er forsynet 
med magnetlåse i nylon som 
standard.

LÅSE

Alle skabe kan leveres med 
standard, system eller 
elektronisk lås.

GREB

Det 160 mm lodrette greb i 
eloxeret aluminium fuldender 
det eksklusive CleanLine-
design.

LÅGER OG SKUFFEFRONTER

CleanLine låger og skuffefronter er 
kendetegnet ved afrundede hjørner. 
De er udført i 16 mm spånplade 
beklædt med 0,7 mm højtryks-
laminat på begge sider.

TILPASNINGSSTYKKER

Tilpasningsstykkerne sikrer en 
perfekt tilpasning, når skabene 
monteres og er som korpus lavet 
af 19 mm spånplade beklædt med 
melamin på begge sider. 
Tilpasningsstykkerne kan forsynes 
med en frontplade højtrykslaminat 
i samme farve som skabslågerne.

STANDARD
SKABSMODULER

Skabenes sider, top og bund er 
lavet af 19 mm spånplade 
beklædt med melamin (100 g/
m2) på begge sider og 
bagklædning i 6 mm. Alle 
kanter er forsynet med 1 mm 
ABS plastprofi ler. Forkanterne 
har en integreret støv 
tætningsprofi l med vulst til 
skabe med låger og uden vulst 
til skabe uden låger.

SKABSSPECIFIKATIONER

KANTLISTE

Den afrundede udenpå 
liggende kantliste i grå plast 
er med til at beskytte 
laminaten mod slag.

SOKKEL

Soklerne er lavet af 18 mm 
vandfast krydsfinér med 0,7 mm 
laminat i farven mørkegrå F2297 
Terril. Soklen leveres som 
standard med stillesko. Ønskes 
gennemgående sokkel leveres 
denne uden stillesko.
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SKUFFER

Skufferne har pulverbehandlede stålsider og fås 
med fuldt udtræk. Skuffebunde og bagstykker er 
udført i 16mm melamin, og alle synlige kanter er 
pålimet kantbånd i PP.
Skuffeglideløb bliver monteret med Euro-skruer.  
Skufferne kan tages ud, har indbygget stop og tåler  
belastning på op til 30 kg. Skuffesiden tilpasses 
skuffe-  fronternes højde. Skuffer til moduler 
leveres ligeledes med fuldt udtræk og softclose.

LÅSE

Hovedparten af skabsmodellerne kan leveres med
forskellige låsetyper i lågerne og den øverste skuffe.

UNDERSKABE PÅ HJUL

Underskabe på hjul benævnes rullekassetter.
Rullekassetternes hjulhøjde er 88 mm. 
De to forreste hjul er monteret med bremser.



HØJDE
Udvendige mål

BREDDE/DYBDE

Højskab inkl. sokkel 2.100 mm

Højskab til vægmontering 1.826 mm

Højt overskab 1.195 mm

Vægskab 650 mm

Overskab 581 mm

Underskab inkl. sokkel 905 mm

Underskab for ophæng
581 mm
389 mm

Skuffe for ophæng
171 mm
140 mm

TYPE

B
TYPE

A
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MÅL

Bredde: 457 mm
Dybde: 650 mm

Bredde: 657 mm
Dybde: 450 mm

Topskab

CleanLine

STANDARDFARVESKALA FOR SKABE

M138B

WHITE ALPINO

F7879

DUSTY JADE

F7880

THISTLE X

F7927

FOLKSTONE

K1019

AZUR

F7884

CHINA BLUE

M142B

GREY SILVER

F2255

POLAR WHITE

M104B

STEEL GREY

F7912

STORM

K1997

OCEANO

A0673

BLU VIOLETTO

BA
SI

S
PR

IS
KA

T.
  1

PR
IS

KA
T.

  2



HYLDER

BORDPLADER LAMINAT

LÆNGDE DYBDE DYBDE DYBDE

600 mm 450 mm 600 mm 650 mm

900 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1200 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1800 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2100 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2400 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2700 mm 450 mm 600 mm 650 mm

3000 mm 450 mm 600 mm 650 mm

VARENUMMER DYBDE

Bordpladeknægt - højde 300mm 7313030 300 mm

Bordpladeknægt højde 300, lakeret 7313040 400 mm

7313055 550 mm

Bæringer, epoxy lakeret - højde 500mm 7313056 560 mm

7313076 760 mm

Bæringer forberedt for hylder, epoxy lakeret H500mm 7313090 560 mm

Montagevinkel, epoxy lakeret 3x30x560mm SAB 50

HYLDER TIL SKABE MED MODULSIDER DYBDE

Kompaktlaminatplade 300x400x6mm 722234400

Kompaktlaminatplade 400x600x6mm 722264400

Melaminplade, hvid 300x400x12mm 302704030

Melaminplade, hvid 400x600x12mm 302706040

Bordplade med postformet forkant, lige bagkant Model 607

Bordplade med ligekanter på 4 sider Model 604

Bordplader bestilles i den ønskede længde. 

Bordplader i mellemliggende længder beregnes ud fra den nærmeste større. (Se prisliste).

TILBEHØR BORDPLADER
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Bordplade med lige kanter på 4 sider Model 604

Bordplade med hulkehl

Bordplade med postformet forkant, lige bagkant Model 607

Hylder fåes også som væghængt systemer. Kontakt 
venligst dit lokale salgskontor eller en salgs-
repræsentant, som med glæde vil hjælpe dig med at 
fi nde den perfekte løsning til dine specifi ke behov.

CleanLine

LS101

Pin code 4 cifre
Kan indstilles til fast kode

LS300

RFID (MIFARE) / NFC

Programmering via 
programpakke eller 
software

LS200

Pin code 4 cifre
Kan indstilles til fast kode eller flere 
brugere.
RFID programmering

LS400

Pin code / RFID (MIFARE) / NFC

Programmering via programpakke 
eller software

ELEKTRONISKE LÅSE

CleanLine serien kan, 
udover standard låse, 
leveres med elektroniske 
låse som kan monteres på 
både skuffer og låger. 
Låsene kan leveres både 
med kode og RFID løsning



Scan Modul tilbyder et bredt sortiment af standard eller 
specialtilpassede hæve/ sænke borde:

• Hæve/ sænke borde øger fleksibiliteten på arbejdspladsen og
sikrer mulighed for en ergonomisk korrekt arbejdsstilling

• Scan Modul tilbyder både borde som er monteret tæt på
væggen, eller med plads til installationer, eks. EL-kanal (som
billede herunder)

• Scan Modul benytter udelukkende LINAK motorer i vores
hæve/ sænke borde

Væghængt EPJ-bordVæghængt med plads til EL-kanal

Kontakt vores sælgere eller vores 
kontor hvis du ønsker mere 
information om vores udvalg af 
hæve/ sænke borde.

Hæve/ sænke borde

CleanLine



Teleskopudtræk i rustfrit stål 
monteret på hakskinner.

Hakskinnen kan justeres med 25 
mm mellemrum.

Denne løsning anbefales til 
opbevaring af tunge produkter, 
og hvor 110 % udtræk er 
nødvendigt. Monteres normalt i 
skabene fra arbejdshøjde og ned 
til gulvet.

Vores bakker og kurve 
kan anbringes direkte på 
teleskopskinnerne uden brug  
af værktøj.

Maks. belastning på 50 kg 
pr. indstik.

Sprøjtestøbt skabsside til skrå og 
vandrette indstik.

Denne patenterede skabsside 
giver mulighed for skrå indstik, 
som giver et bedre overblik 
over produkterne i de øverste 
moduler.

Udstyret med indbygget 
stopfunktion. Der kan monteres 
aftagelige aflastningshjul i 
forkanten af skabssiden for 
at give en sikker og nem 
udtrækning af moduler  
med tungt indhold.

Maks. belastning på 20 kg pr. 
indstik.

Sprøjtestøbt skabsside til 
vandrette indstik.

Denne skabsside gør det muligt 
at trække modulerne ud og tilte 
dem på skrå for at give bedre 
adgang til indholdet.

Udstyret med indbygget 
stopfunktion. Der kan monteres 
aftagelige aflastningshjul i 
forkanten af skabssiden for 
at give en sikker og nem 
udtrækning af moduler 
med tungt indhold.

Den sprøjtestøbte kvalitet er mere 
slidstærk end den traditionelle 
vaccumformede Maks. belastning 
på 20 kg pr. indstik.

Skabene kan indrettes på forskellige måder:

VarioTilt eller VarioFlex-skabssider giver fleksibel opbevaring 
baseret på ISO-modulsystemet med 40x60 cm bakker og kurve
Teleskopudtræk, når du har brug for skuffer med nem adgang
Almindelige hylder til normale opbevaringsbehov

Vi kan også tilbyde løsninger, der er baseret på en kombination af 
disse valgmuligheder.

TELESKOPUDTRÆKVARIOFLEX- 
SKABSSIDERVARIOTILT-SKABSSIDER

Mange af skabene i produkt over-
sigten er allerede inklusive skabs-
sider eller teleskopskinner, men hvis 
du ønsker at købe disse separat, er 
de opført i slutningen af produkt-
oversigten i dette kapitel.
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Depotskab med A-indstik 4060
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Depotskab med B-indstik 4060
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Skabe

GENNEMRÆKNINGSSKAB

Højde 2100 mm
Bredde: 457 mm
Dybde: 6 0 mm

Højde 2100 mm
Bredde: 657 mm
Dybde: 470 mm

Gennemrækningsskab type A - set fra top.

Gennemrækningsskab type B - set fra top.



Skabe

VÆGFORSTÆRKNING TIL MONTERING



Specialskabe
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Specialskabe

Model 762 gennemrækning
Model 732 ikke gennemrækning

BRANDHÆMMENDE SKAB (BD30)/BLY-BESKYTTEDE SKABE

16

SKABSDIMENSIONER
For skab:
H1864xB694xD525mm – uden sokkel
H1864xB494xD725mm – uden sokkel
H2038xB694xD525mm – med sokkel, totalhøjde 2119mm 
H2038xB494xD725mm – med sokkel, totalhøjde 2119mm

For gennemrækningsskab:
H1864xB694xD545mm – uden sokkel
H1864xB494xD745mm – uden sokkel
H2038xB694xD545mm – med sokkel, totalhøjde 2119mm 
H2038xB494xD745mm – med sokkel, totalhøjde 2119mm 
Brandhæmmende skabe/gennemrækningsskabe benyttes i gangarealer 
mellem gang og opholdsrum i form af skyllerum, sengestue, operationsrum, 
medicinrum m.v.

GODKENDELSE
Ifølge Brandteknisk bedømmelse - fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk 
Institut - af 17.06.2004 opfylder skabene de i DS 1051.2 stillede krav til 
et BD-gennemrækningskab 30 (prøvningsrapport B 17640 b). Døren har 
Dansk Standards certifi ceringslicens nummer 671 E. Selve bedømmelsen kan 
rekvireres. Det bemærkes, at de lokale ansvarlige brandmyndigheder altid 
skal kontaktes for endelig godkendelse før ibrugtagning.

TEKNISK BESKRIVELSE
Skabet/gennemrækningsskabet består af et standard skab/gennemræknings-
skab, hvor den ene skabslåge er udskiftet med en en-fl øjet dør med dør -
plade  tykkelse på 40mm. På den udvendige side af dørpladen er der på limet 
en 19mm tyk låge i Cleanline. Brandlågen er monteret med et dørgreb i 
lodret position smæklås, som aktiveres ved drejning af greb.

Såfremt skabet skal leveres uden sokkel medleveres der fejeliste påsat den 
udvendige låge samt stålliste, som ifræses og fastgøres i gulv. Fugerne 
mellem gennemrækningsskab og tilstødende bygningsdele stoppes med 
stenuld, som medleveres.

MONTAGE
Respekt afstand til nærmeste vinkelrette væg, hvor døren skal åbne op 
imod, skal minimum være 400mm, således at det er muligt at trække bakker 
og kurve ud af modulsiderne. De 400mm bør være en del af bygningen og 
ikke en del af Scan Moduls leverance. Det skal minimum være 2 lag gips 
eller beton, murværk eller anden brandsikret materiale. Ved montering 
af kunden selv, skal vedlagte forskrifter fra Trehøjde Døre A/S følges, idet 
monteringskravene i modsat fald ikke er overholdt for brandsikring.

Frihøjde:
2139mm (2119 =standard skabshøjde + 10mm)/1864 + 20mm = 1884mm

Fribredde:
Skabsmål + 10mm ved hver side = +20mm



Specialskabe

Model 762 gennemrækning
Model 732 ikke gennemrækning

BRANDHÆMMENDE SKAB (BD30)/BLY-BESKYTTEDE SKABE

Teknisk snit tegning
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Specialskabe

Model 762 gennemrækning
Model 732 ikke gennemrækning

BRANDHÆMMENDE SKAB (BD30)/BLY-BESKYTTEDE SKABE

Indledning
Det er af stor betydning for dørens brand- og/eller lydtekniske egenskaber, 
at den bliver korrekt monteret. Den, der udfører monteringen af døren, er 
ansvarlig for, at den monteres som foreskrevet i denne monteringsforskrift.
Inden monteringen af døren påbegyndes kontrolleres det, at dens 
karmydermål og målene for væghullet passer sammen, jævnfør de 
nedenstående angivne krav til bredden af fugerne mellem karmen og de 
tilstødende bygningsdele. Hvis målkravene ikke opfyldes skal den foreskrevne 
fugebredde tilvejebringes efter aftale med byggeledelsen på en måde, der 
ikke forringer dørens brand- og/eller lydtekniske egenskaber.

Fastgørelse af karm
Den samlede karm opstilles i væghullet, og karmen fastkiles lodret og vandret 
ved hver hjørnesamling (fig. 1).
Karmen fastgøres/fastkiles til de tilstødende bygningsdele mindst 3 steder i 
hvert karmsidestykke (fig. 1) og to-fløjede døre tillige mindst 1 sted (midt) i 
karmoverstykket.
Inden endelig fastgørelse kontrolleres det,

at karmen er i lod og vage og
at karmen er placeret rigtigt i forhold til færdigt gulv, således at dør-
plade går fri af gulvet ved åbning til 90/180 grader

Fugebredder
Efter fastgørelsen af karmen og monteringen af dørplade

skal fugerne mellem karmen og væggen have en bredde mellem 5 
og 20 mm (fig. 2).
må afstanden fra dørpladekant til karmfals i side- og overkarm, samt 
midterfugen ved to-fløjede døre, ikke være større end 3 mm (fig. 3).
må afstanden fra dørpladens underkant til karmfals i bundstykke 
(med anslag) ikke være større end 6 mm (fig. 4).

Hvor karme opsættes uden bundstykke, må afstanden fra dørpladens 
underkant til ubrændbar gulvbelægning eller til en i gulvbelægningen 
nedlagt synlig stål- eller messingskinne ikke overstige 6 mm (fig. 5).
For en lyddør kontrolleres anslagets tæthed derved, at der skal være mærkbar 
friktion, når et stykke papir trækkes igennem anslaget (fig. 6).
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Specialskabe

Model 762 gennemrækning
Model 732 ikke gennemrækning

BRANDHÆMMENDE SKAB (BD30)/BLY-BESKYTTEDE SKABE

Stopning
Fugerne mellem karm og væg skal udfyldes med mineraluld sammentrykket 
til en tæthed svarende til et forbrug af 3 m mineraluldstrimmel 60 mm x 20 
mm pr. løbende meter 10 mm bred fuge (fig. 7).
Mellem bundstykket og rågulvet (den bærende konstruktion) skal der i hele 
bundstykkets bredde og dybde udfyldes med mineraluld som beskrevet for 
fugerne mellem karm og væg.
Fugerne omkring en lyddør 30 dB eller derover skal desuden effektivt 
forsegles med elastisk fugemasse mod den varmeste/indvendige side af 
døren (fig. 8).

Beslåning
Døren monteres med de foreskrevne beslag og fastholdelsesbeslag EI2 3-C, 
E 30-C, EI2 60-C med dørpumpe (BD-30, F-30 og BD-60), samt (for to-fløjede 
døre) paskvil og dørvælger, og eventuelle øvrige beslag, hvorefter det 
kontrolleres

at dørplade, samt låsens falle kan bevæges ubesværet.
at fallen går i indgreb, når dørlukkeren lukker dørplade fra enhver 
åbning større end eller lig med 300 mm.
at den selvlukkende paskvil (for to-fløjede døre) går i indgreb, når 
den først lukkende dørplade lukker fra en åbning som overfor nævnt, 
og at dørvælgeren fungerer korrekt.

Låseanordninger, der kan forhindre, at dørpladerne lukker helt i og at 
fastholdelsesbeslagene går i indgreb (f.eks. lås med rigle), må for EI2-, (BD-
døre) kun anvendes efter forudgående aftale med myndighederne.
For en EI2-, (BD-30M) dør kræves ikke at døren er selvlukkende.
Alt beslag (undtagen langskilte, nøgleskilte, sparkeplader, tætningslister og 
dørpumper) skal have et smeltepunkt på mindst 850 grader C.

Øvrige bestemmelser
Der må ikke foretages fræsning, skæring eller anden bearbejdning af dørplade 
og karm.
Brevindkast og dørkikkert må ikke monteres.
Brændbare gulvbelægninger, f.eks. tæpper, må ikke føres ind under dørplade 
og heller ikke ind under den stål- eller messingskinne, som eventuelt erstatter 
bundstykket. DS-mærkerne må ikke overmales. Brandpasta må overmales, 
men ikke udspartles.
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Brandskab gennemrækning Type A - Incl. sokkel
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Brandskab gennemrækning Type B - Incl. sokkel
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Instrumentskabe

INSTRUMENTSKABE

UDTRÆKSPLADER
Melaminplade med ombukket hulplade i 
hvidlakeret stål, 110% teleskopudtræk.

INSTRUMENTKROGE
Instrumentkroge i rustfrit stål, alternativt i 
rilsanbelagt stål. Metalfarvet / grå.

FARVER
For valg af laminat farve til fronter, venligst 
kontakt Scan Modul.
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Højskab m/standard dør Bredde Dybde Udtræk Hængsel

Instrumentskab m/standard dør,
1 til 3 udtræk m/hulplade for 
instrumentkroge.
Højde 2.100 mm, m/sokkel.

457 650 1 Højre / Venstre

457 650 2 Højre / Venstre

657 450 2 Højre / Venstre

Højskab m/glasdør

Instrumentskab m/glasdør dør,
1 til 3 udtræk m/hulplade for 
instrumentkroge.
Højde 2.100 mm, m/sokkel.

457 650 1 Højre / Venstre

457 650 2 Højre / Venstre

657 450 2 Højre / Venstre

Høje overskab m/standard dør

Instrumentskab m/standard dør,
1 til 3 udtræk m/hulplade for 
instrumentkroge.
Højde 1.200 mm.

457 650 1 Højre / Venstre

457 650 2 Højre / Venstre

657 450 2 Højre / Venstre

Høje overskab m/glasdør

Instrumentskab m/glasdør,
1 til 3 udtræk m/hulplade for 
instrumentkroge.
Højde 1.200 mm.

457 650 1 Højre / Venstre

457 650 2 Højre / Venstre

657 450 2 Højre / Venstre



Medicinskab med køl
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Scan Modul medicinskabet er et meget godt alternativ, 
når en institution / klinik ikke har en særskilt og afl åst 
medicinrum. Medicinskabet leveres med og uden gift 
boks. Kan også kombineres med Porkka MC70, som 
vist i eksemplet i billedet.

OPSTILLING AF MEDICINSKAB



HØJSKABE - H 2100 MM, INKL. 
100 MM SOKKEL BREDDE DYBDE

Højskab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ og 
100 mm sokkel
(Fås også med glasdør)

357 mm
457 mm
657 mm

450 mm
650 mm
450 mm

Højskab, dobbeltdøre, inkl. VarioTilt™ og 
100 mm sokkel
(Fås også med glasdør)

657 mm 450 mm

Højskab, ingen dør, inkl. VarioTilt™ og 
100 mm sokkel

357 mm
457 mm
657 mm

450 mm
650 mm
450 mm

Højskab, 1 dør, inkl. 4 hylder 
og 100 mm sokkel
(Fås også med glasdør)

457 mm
657 mm
457 mm
657 mm

650 mm
450 mm
450 mm 
650 mm

Højskab, dobbeltdøre, inkl. 4 hylder 
og 100 mm sokkel
(Fås også med glasdør)

914 mm
914 mm

450 mm
650 mm

Højskab, ingen dør, inkl. 4 hylder 
og 100 mm sokkel

457 mm
657 mm

630 mm
430 mm

Parkeringsskab, dobbeltdøre inkl. 3 
hylder for oven og U-sokkel

914 mm 450 mm

Garderobeskab, 1 dør inkl. 
bøjlestang og 1 hylde og 
100 mm sokkel

457 mm
657 mm

650 mm
450 mm

HØJSKABE - H 2100 MM, INKL. 
100 MM SOKKEL BREDDE DYBDE

Garderobeskab, 1 dør
inkl. udtræksbøjlestang og 1 hylde 
inkl. 100 mm sokkel

657 mm 450 mm

Skopskab, 1 dør
inkl. 1 udtræksplade (B 457) 
inkl. 2 udtræksplader (B 657)
(ekskl. ophæng til skoper) inkl. 
100 mm sokkel

457 mm
657 mm 
657 mm

650 mm
450 mm 
650 mm

Højskab med rullefront
inkl. VarioTilt™ og 100 mm sokkel

457 mm
657 mm

680 mm
480 mm

Højskab, ingen dør, modulsider til 
montering af andre skabsider inkl. 
100 mm sokkel

457 mm
657 mm

630 mm
430 mm

Højskab, 1 dør, modulsider
til montering af andre skabsider 
inkl. 100 mm sokkel
(Fås også med glasdør)

457 mm
657 mm

650 mm
450 mm

Brandhæmmende skab, 1 dør, 
inkl. VarioTilt™
BD30 på dør, inkl. ramme
(H 2.038 mm - varenr. er ekskl. sokkel)

494 mm
694 mm

725 mm
525 mm

Bækkenskab/depotskab, rent, 1 dør 
inkl. VarioTilt™
med Telco-ovn

657 mm 450 mm

Bækkenskab/depotskab, urent, 1 dør 
inkl. VarioTilt™
med 100 mm studs for oven
med luftspalte i bunden

657 mm 450 mm
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HØJSKABE - H 2100 MM BREDDE DYBDE

Medicinskab med udtræksfront 
10 (W257) eller 20 (W357) 
medicinbakker
(Ekskl. skillerum til bakker)

257 mm
357 mm

650 mm
650 mm

HØJSKABE - H 2100 MM 
GENNEMRÆKNING BREDDE DYBDE

Gennemrækningsskab,inkl. VarioTilt™ og 
100 mm sokkel
(Fås også med glasdøre)

457 mm
657 mm

670 mm
470 mm

Brandhæmmende gennemrækningsskab 
BD30 på 1 dør
Inkl. BD30-ramme
Inkl. VarioTilt™
(H 2.038 mm - varenr. er ekskl. sokkel)

494 mm
694 mm

745 mm
545 mm

Brandhæmmende gennemrækningsskab 
med 2 mm blykappe
BD30 og blykappe på 1 dør
inkl. BD30-ramme
inkl. VarioTilt™ 
(H 2.038 mm - varenr. er ekskl. sokkel)

494 mm
694 mm

745 mm
545 mm

HØJSKABE H 1826 MM TIL 
VÆGMONTERING BREDDE DYBDE

Højskab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ 
(Fås også med glasdør)

457 mm
657 mm

650 mm
450 mm

Højskab, 1 dør, inkl. 4 hylder 
(Fås også med glasdør)

457 mm
657 mm

650 mm
450 mm

Højskab, ingen dør, inkl. VarioTilt™
457 mm
657 mm

630 mm
430 mm

Højskab, 1 dør, modulsidertil montering af 
andre skabsider(Fås også med glasdør)

457 mm
657 mm

650 mm
450 mm

Brandhæmmende skab, 1 dør, 
inkl. VarioTilt™
BD30 på dør, inkl. BD30-ramme 
(H 1.864 mm)

494 mm
694 mm

725 mm
525 mm

Bækkenskab/depotskab, rent, 1 dør 
med Telco-ovn, inkl. VarioTilt™

657 mm 450 mm

Bækkenskab/depotskab, urent, 1 dør 
med 100 mm studs for oven
med luftspalte i bunden
inkl. VarioTilt™

657 mm 450 mm

Garderobeskab, 1 dør med 
bøjlestang og 1 hylde

657 mm 650 mm
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HØJSKABE - H 1826 MM TIL 
INDBYGNING BREDDE DYBDE

Højt gennemrækningsskab, 
inkl. VarioTilt™
(Fås også med glasdøre)

457 mm
657 mm

670 mm
470 mm

Brandhæmmende gennemræknings 
skab, 
BD30 på 1 dør, inkl. BD30-ramme 
inkl. VarioTilt™
(H 1.864 mm)

494 mm
694 mm

745 mm
545 mm

Brandhæmmende skab med 2 mm 
blykappe, BD30/blykappe på 1 dør, 
inkl. BD30-ramme
inkl. VarioTilt™
(H 1.864 mm)

494 mm
694 mm

745 mm
545 mm

HØJE TOPSKABE - H 1195 MM BREDDE DYBDE

Højt topskab, ingen dør, 
inkl. VarioTilt™

357 mm
657 mm
457 mm

430 mm
430 mm
630 mm

Højt topskab, 1 dør,
inkl. VarioTilt™
(Fås også med glasdør)

357 mm
457 mm
657 mm

450 mm
650 mm
450 mm

Højt topskab, 1 dør,
3 hylder
(Fås også med glasdør)

457 mm
657 mm

650 mm
450 mm

Højt topskab med rullefront, 
inkl. VarioTilt™

457 mm
657 mm

680 mm
480 mm

HØJE TOPSKABE - H 1195 MM BREDDE DYBDE

Medicinskab, 1 dør
inkl. 5 vingehylder, 1 lige hylde 1 
udtrækshylde, medicinreol, lys

657 mm 450 mm

Medicinskab, 1 dør
inkl. 3 vingehylder, giftskab med 
lås, 1 lige hylde, 1 udtræks-hylde, 
medicinreol, lys

657 mm 450 mm 

Taskeskab/personligt garderobeskab 
med 3 eller 6 døre
(Fås også med postkasse)

332 mm
657 mm

450 mm
450 mm

Instrumentskab, 1 dør
inkl. 1 udtræk med hulplade (W457) 
inkl. 2 udtræk med hulplader (W657)

457 mm
657 mm

650 mm
450 mm

VÆGSKABE - H 650 MM BREDDE DYBDE

Vægskab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ 
(Fås også med glasdør)

457 mm
357 mm
657 mm
457 mm

350 mm
450 mm
450 mm
650 mm

Vægskab, 1 dør, inkl. 1 hylde 
(Fås også med glasdør)

457 mm
457 mm
657 mm
657 mm

350 mm
450 mm
350 mm
450 mm

Vægskab, dobbeltdøre, inkl. 1 hylde 
(Fås også med glasdør)

914 mm
914 mm

350 mm
450 mm

26

Produktoversigt



VÆGSKABE - H 650 MM BREDDE DYBDE

Vægskab, ingen dør, inkl. VarioTilt™
457 mm
657 mm

330 mm
430 mm

Vægskab, ingen dør, inkl. 1 hylde
457 mm
657 mm
657 mm

330 mm
330 mm
430 mm

Vægskab med glasskydelåger 
og 1 hylde
(Kan ikke leveres med lås)

1.200 mm 350 mm

Vægskab med rullefront 
inkl. VarioTilt™

657 mm 480 mm

TOPSKABE - H 581 MM BREDDE DYBDE

Vægskab, 1 dør
(Til montering oven på højskabe)

457 mm
657 mm

650 mm
450 mm

Vægskab, dobbeltdøre
(Til montering oven på højskabe)

914 mm
450 mm

UNDERSKABE H 905 MM, INKL. 
100 MM SOKKEL BREDDE DYBDE

Underskab, 1 dør, 
inkl. VarioTilt™
inkl. 100 mm sokkel

357 mm
457 mm
657 mm

450 mm
650 mm
450 mm

Underskab, 1 dør, 
inkl. 1 hylde
inkl. 100 mm sokkel

457 mm
657 mm
657 mm

650 mm
450 mm
650 mm

Underskab, dobbeltdøre, 
inkl. 1 hylde
inkl. 100 mm sokkel

914 mm
914 mm

1.314 mm

450 mm
650 mm
650 mm

Underskab med rullefront 
inkl. VarioTilt™, 
inkl. 100 mm sokkel

457 mm
657 mm

680 mm
480 mm

Underskab, ingen dør, 
inkl. VarioTilt™
inkl. 100 mm sokkel

357 mm
457 mm
657 mm

430 mm
630 mm
430 mm

Underskab, ingen dør, 
inkl. 1 hylde
inkl. 100 mm sokkel

457 mm
657 mm

630 mm
430 mm

Taskeskab/personligt garderobeskab 
med 2 eller 4 døre
inkl. 100 mm sokkel
(Fås også med postkasse)

332 mm
657 mm

450 mm
450 mm

Korpus til køleskab
inkl. 100 mm sokkel

657 mm
657 mm

450 mm
650 mm
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UNDERSKABE H 905 MM, INKL. 
100 MM SOKKEL BREDDE DYBDE

Skuffeskab, 2 + 1 stand. skuffer 
inkl. 100 mm sokkel
(Fuldt udtræk)

457 mm
657 mm
657 mm

650 mm
450 mm
650 mm

Skuffeskab, 3 + 1 stand. skuffer 
inkl. 100 mm sokkel
(Fuldt udtræk)

457 mm
457 mm
657 mm
657 mm

450 mm
650 mm
450 mm
650 mm

Skuffeskab, 5 stand. skuffer 
inkl. 100 mm sokkel
(Fuldt udtræk)

457 mm
657 mm

650 mm
650 mm

Skuffeskab, 5 skuffer. Til katetre 
inkl. fast topplade H 126 mm inkl. 
5 skillerum pr. skuffe
inkl. 100 mm sokkel

1.314 mm
1.314 mm
1.371 mm
1.571 mm

450 mm
650 mm
650 mm
650 mm

Skuffeskab, 3 udtræksrammer til 
moduler (3 x 200 mm) inkl. 100 
mm sokkel

457 mm
657 mm

650 mm
450 mm

Skuffeskab, 3 + 1 udtræksrammer
til moduler (3 x 100 mm og 1 x 200 mm) 
inkl. 100 mm sokkel

457 mm
657 mm

650 mm
450 mm

Skuffeskab, 5 udtræksrammer til 
moduler (5 x 100 mm) inkl. 100 
mm sokkel

457 mm
657 mm

650 mm
450 mm

UNDERSKABE - H 905 MM, INKL. 100 
MM SOKKEL BREDDE DYBDE

Vaskeskab, 1 dør
inkl. 100 mm sokkel

457 mm
657 mm
657 mm

650 mm
450 mm
650 mm

Vaskeskab, dobbeltdøre 
inkl. 100 mm sokkel

914 mm
914 mm

450 mm
650 mm

UNDERSKABE - TIL OPHÆNG H 581 MM
BREDDE DYBDE

Underskab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ 457 mm 650 mm

Skuffeskab, 4 udtræksrammer til 
moduler (4 x 100 mm)

657 mm
457 mm

450 mm
650 mm
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UNDERSKABE - TIL OPHÆNG H 389 MM
BREDDE DYBDE

Skuffeskab, 1 + 2 udtræksrammer til 
moduler (2 X 50 og 1 X 100 mm)

657 mm
457 mm

450 mm
650 mm

SARGSKUFFE - TIL OPHÆNG H 171 
MM BREDDE DYBDE

Skuffeenhed, 1 udtræksramme til 
1 x 100 mm moduler

657 mm
457 mm

450 mm
650 mm

SARGSKUFFE - TIL OPHÆNG H 140 
MM BREDDE DYBDE

Skuffeenhed, 1 udtræksramme til 
1 x 50 mm moduler

657 mm
457 mm

450 mm
650 mm

SKABSSIDER MED BÆRINGS-
ELEMENTER I HØJSKABE BREDDE DYBDE

VarioFlex (skrå/lige indstik)
Antal indstik: 23 
Afstand mellem indstik: 75 mm (3”) 
Type A

400 mm 600 mm

VarioFlex (skrå/lige indstik)
Antal indstik: 23 
Afstand mellem indstik: 75 mm (3”) 
Type B

600 mm 400 mm

VarioTilt (lige indstik)
Antal indstik: 50
Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½”) 
Type A

400 mm 600 mm

VarioTilt (lige indstik)
Antal indstik: 50
Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½”) 
Type B

600 mm 400 mm

VarioFlex (skrå/lige indstik) - Hakskinne
1.  Antal indstik: 11
Afstand mellem indstik: 75 mm (3”)
2.  Hulafstand: 25 mm (1”)
Type A 

400 mm 600 mm

VarioFlex (skrå/lige indstik) - Hakskinne
1.  Antal indstik: 11
Afstand mellem indstik: 75 mm (3”)
2.  Hulafstand: 25 mm (1”)
Type B 

600 mm 400 mm

VarioTilt (lige indstik) - Hakskinne
1.  Antal indstik: 27
Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½”)
2.  Hulafstand: 25 mm (1”)
Type A 

400 mm 600 mm

Skabside (lige indstik) - Hakskinne
1.  Antal indstik: 27
Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½”)
2.  Hulafstand: 25 mm (1”)
Type B 

600 mm 400 mm

VarioTilt (lige indstik) 
til gennemrækningsskab
Antal indstik: 50
Afstand mellem indstik: 37,5mm (1½”) 
Type A

400 mm 600 mm

VarioTilt (lige indstik) 
til gennemrækningsskab
Antal indstik: 50
Afstand mellem indstik: 37,5mm (1½”) 
Type B

600 mm 400 mm

Skabssider med bæringer (lige indstik) 
Antal indstik: 44
Afstand mellem indstik: 40 mm Type A

400 mm 600 mm

Skabssider med bæringer (lige indstik) 
Antal indstik: 44
Afstand mellem indstik: 40 mm Type B

600 mm 400 mm
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SKABSSIDER MED BÆRINGS-
ELEMENTER I UNDERSKABE BREDDE DYBDE

VarioFlex (skrå/lige indstik) Antal 
indstik: 8
Afstand mellem indstik: 75 mm 
Type A

400 mm 600 mm

VarioFlex (skrå/lige indstik) Antal 
indstik: 8
Afstand mellem indstik: 75 mm 
Type B

600 mm 400 mm

VarioTilt (lige indstik)
Antal indstik: 20
Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½”) 
Type A

400 mm 600 mm

VarioTilt (lige indstik)
Antal indstik: 20
Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½”) 
Type B

600 mm 400 mm

Hakskinne til teleskopudtræk 
Hulafstand: 25 mm (1”) Type A 400 mm 600 mm

Hakskinne til teleskopudtræk 
Hulafstand: 25 mm (1”) Type B 600 mm 400 mm

SKABSSIDER MED BÆRINGS-
ELEMENTER I TOPSKABE BREDDE DYBDE

VarioFlex (skrå/lige indstik)
Antal indstik: 11
Afstand mellem indstik: 75 mm (3”) 
Type A

400 mm 600 mm

VarioFlex (skrå/lige indstik)
Antal indstik: 11
Afstand mellem indstik: 75 mm (3”) 
Type B

600 mm 400 mm

VarioTilt (lige indstik)
Antal indstik: 30
Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½”) 
Type A

400 mm 600 mm

VarioTilt (lige indstik)
Antal indstik: 30
Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½”) 
Type B

600 mm 400 mm

VarioTilt (lige indstik)
Antal indstik: 15
Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½”) 
Type D

300 mm 400 mm

VarioFlex (skrå/lige indstik)
Antal indstik: 5
Afstand mellem indstik: 75mm (3”) 
Type B

600 mm 400 mm

VarioTilt (lige indstik)
Antal indstik: 15
Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½”) 
Type B

600 mm 400 mm

TELESKOPUDTRÆK OG 
HAKSKINNER BREDDE DYBDE

Hakskinne til teleskopudtræk 
Hulafstand: 25 mm (1”) Type A 400 mm 600 mm

Hakskinne til teleskopudtræk 
Hulafstand: 25 mm (1”) Type B 600 mm 400 mm

Hakskinne til højskab 
Højde 1.900 mm

Hakskinne til højskab
Højde 1.550 mm

Hakskinne til højskab
Højde 900 mm

Hakskinne til højskab
Højde 650 mm

Teleskopskinner 1 
sæt i rustfrit stål, 
til montering på hakskinne 
Type A

600 mm

Teleskopskinner 1 
sæt i rustfrit stål, 
til montering på hakskinne 
Type B

400 mm

Teleskopskinner 
til gennemrækningsskab 1 
sæt i rustfrit stål, 
til montering på hakskinne 
Type A

600 mm

HYLDER BREDDE DYBDE

Melaminhylder (12 mm) 
til brug sammen med 
VarioTilt-skabssider

400 mm 300 mm

600 mm 400 mm

Skabe uden skabssider med bæringselementer leveres med et antal 
hylder inkluderet – disse har en tykkelse på 19 mm eller 22 mm, 
afhængig af skabets bredde. Kontakt din lokale salgsrepræsentant, hvis 
du har brug for fl ere hylder til disse skabstyper.
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DENMARK:
Info-DK@scanmodul.com
+45 48 22 88 66
+45 97 52 35 33

NORWAY:
Info-NO@scanmodul.com
+47 22 20 78 00
+47 22 20 78 01

SWEDEN:
Info-SE@scanmodul.com
+46 8 702 99 10

SWITZERLAND:  
basel@scanmodul.com
+41 61 3 016 301

NETHERLANDS:
Info-NL@Scanmodul.com
+31 30 6 345 345
+31 30 6 345 300

GERMANY:
tuttlingen@scanmodul.com
+49 74 6 196 740

SPAIN:
Eva.Parra@scanmodul.com
+34 934 797 465

FRANCE:
info-fr@scanmodul.com
+33 4 74 99 03 30
+33 4 74 99 03 33

OTHER COUNTRIES:
info-global@scanmodul.com

Designed with care for people who care
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