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Skabe
Inventar til opbevaring og arbejdsstationer

Top 5 funktioner

• Afrundet kantliste for bedre 
beskyttelse

• Døre kan leveres med glas, hvilket 
muliggør et hurtigt overblik over 
indholdet 

• Teleskopudtræk med 110 % udtræk 
giver let adgang til indholdet. 

• Hængslerne giver mulighed for at 
åbne dørene 270° 

• Støjsvag magnetlås

Oplev det tidløse design på vores ISO-certifi cerede modulære 

skabe og arbejdsstationer. Vi skræddersyr vores ISO-

certifi cerede modulære skabe til dine behov. De fås i forskellige 

højder og kan udstyres med en lang række funktioner og 

tilbehør, bl.a. låse og teleskopudtræk. 
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CleanLine skabe

for sikker og eff ektiv 

opbevaring
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CleanLine skabe
Oplev det tidløse design på vores ISO-certifi cerede modulære skabe

Den minimalistiske, moderne stil på vores CleanLine 
skabe giver en visuel ro i det omgivende miljø. Designet 
er tidløst, og de kan skræddersyes, så de passer perfekt 
til ethvert rum. Dette giver dig mulighed for at lade dem 
blende perfekt ind med bygningen og allerede eksisterende 
møbelarrangementer.  

CleanLine-serien er let at genkende med de laminerede 
døre med blødt afrundede kanter og det vertikale greb i 
eloxeret aluminium. 

Bag dette rolige udseende gemmer sig muligheden for 
en yderst eff ektiv og organiseret indretning. Hvert enkelt 
skab kan indrettes og omorganiseres med vores ISO-
certifi cerede modulære kurve, hylder, bakker og andet 
tilbehør, så alt har sin plads. 
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40/60 modulskuffer med 110 % 
udtræk på teleskopudtræk

Instrumentskabe kombineret med skuffeskabe

101ScanModul® / Skabe

Sk
ab

e



Åben front

En åben front giver nem adgang til 
skabets indhold.

CleanLine-skabe – egenskaber

Frontmuligheder

Dør

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

Glasdør

Hærdet glas monteret i en massiv 
ramme uden samlinger.

Rullefront

En rullefront er den ideelle løsning til 
rum med begrænset plads til åbning 
af døre. 

Skuff eskabe

Skuff eskabe er praktiske til 
opbevaring af mindre ting, og vi har 
mange forskellige størrelser, der kan 
passe til dit behov. Alle skuff eskabe 
leveres med soft-close som standard.

Skuff er

Vi tilbyder to typer skuff er: 

1.  Udtræksskuff er til moduler med 
fuldt udtræk, soft-close. Disse 
skuff er er designet til vores standard 
40/60 bakker og kurve. 

2.  Skuff er med melaminbund og 
metalsider; ligeledes med fuldt
udtræk, soft-close og fuldt stop.
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Skabsspecifikationer 

Standard skabsmoduler

Skabenes sider, top og bund er fremstillet af 19 mm 
spånplade beklædt med melamin (110 g/m2) på begge 
sider og bagbeklædning på 6 mm. Alle kanter er forsynet 
med 1 mm ABS-plastprofiler. Forkanterne har en integreret 
støvforsegling med vulst til skabe med døre, og uden vulst 
til skabe med åben front. 

Tilpasningsstykker 

Tilpasningsstykkerne sikrer en perfekt tilpasning, når 
skabene monteres. De er fremstillet af 19 mm spånplade 
beklædt med melamin på begge sider. 

Tilpasningsstykkerne kan forsynes med en frontplade, der 
er højtrykslamineret i samme farve som skabsdøren.

Greb

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

Hængsler

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

Sokkel

Soklerne er lavet af 18 mm vandfast 
krydsfinér med 0,7 mm laminat 
i farven F2297 Terril, mørkegrå. 
Soklerne leveres som standard med 
stillesko. Hvis der en ønskes en 
gennemgående sokkel, så leveres 
denne uden stillesko.

Kantliste

Den afrundede kantliste i gråt plast 
beskytter laminatet mod slag. 

Døre og skuffefronter 

CleanLine døre og skuffefronter er 
kendetegnet ved deres afrundede 
hjørner. De er lavet af 16 mm 
spånplade beklædt med 0,7 mm 
højtrykslaminat på begge sider.

Magnetlås 

Låsesystemet er som standard udsty-
ret med magnetlåse i nylon. 
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CleanLine skabe

Skuff erne har pulverlakerede sidepaneler og kan trækkes 
helt ud. Skuff ebunde og bagstykker er udført i 16 mm 
melamin, og alle synlige kanter er pålimet kantlister i 
polypropylen.

Skuff eudtrækkene er monteret med Euro-skruer. Skuff erne 
kan tages ud, har indbygget stop og tåler belastning op til 
30 kg. Skuff esiderne er tilpasset til fronternes højder. Skuff er 
til moduler fås også med fuldt udtræk og soft-close.

Låse

Hovedparten af skabsmodellerne kan udstyres med 
forskellige låsetyper. Den mest populære mulighed 
er en lås, der fungerer med en numerisk kode, men vi 
tilbyder også låse med nøgler. 

Skuff er Underskabe med hjul

Underskabe med hjul kaldes mobile enheder. 
Højden på disse mobile enheder er 88 mm, og fronthjulene 
er forsynet med bremser.
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40/60 modulhøjskabe i kombination med et garderobeskab
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40/60 modulhøjskabe med glasdøre

40/60 modulvægskabe 
med glasdøre
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40/60 modulskabe i kombination  
med et arbejdsbord
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Dimensioner

Standardfarveskala for skabe

CleanLine skabe

Bredde Dybde Eksterne dimensioner

457 cm 650 cm

Højskab inkl. sokkel 2100 mm

Højskab til vægmontering 1826 mm

Højt vægskab 1195 mm

Vægskab 650 mm

Topskab 581 mm

Underskab inkl. sokkel 905 mm

Underskab til ophæng
581 mm

389 mm

Skuff eskab til ophæng
171 mm

140 mm

657 cm 450 cm

Højskab inkl. sokkel 2100 mm

Højskab til vægmontering 1826 mm

Højt vægskab 1195 mm

Vægskab 650 mm

Topskab 581 mm

Underskab inkl. sokkel 905 mm

Underskab til ophæng
581 mm

389 mm

Skuff eskab til ophæng
171 mm

140 mm

F7927
FOLKSTONE

K1019
AZUR

K1997
OCEANO

A0673
BLU VIOLETTO

ASD1048B
WHITE CAMELIA

F2791
SILVER

F2255
POLAR WHITE

F7880
THISTLE X 

F7884
CHINA BLUE

F7879
DUSTY JADE

F7912
STORM

Basis Priskat. 2

Priskat. 1
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Variotilt-skabssider

Sprøjtestøbt skabsside til horisontale indsatse.

Dette sidepanel gør det muligt at trække bakkerne ud og 
vippe dem nedad for at give bedre adgang til indholdet.

De er udstyret med indbygget stopfunktion og kan forsynes 
med aftagelige afl astningshjul i skabssidens forkant, hvilket 
gør det lettere at trække bakker ud, der indeholder tunge 
produkter.

Sprøjtestøbning er mere holdbar end traditionelle 
vakuumstøbte version. Den maksimale belastning er 20 kg 
pr. indsats.

CleanLine skabe

Skabsindretning

Teleskopudtræk

Teleskopudtræk i rustfrit stål, monteret på hak-skinner.

Hak-skinnerne kan justeres til 25 mm mellemrum. 
Denne løsning anbefales til opbevaring af tunge produkter, 
og hvor 110 % udtræk er nødvendigt. Monteres ofte i 
skabene fra arbejdshøjde og ned til gulvet.

Vores bakker og kurve kan placeres direkte på 
teleskopudtrækkene uden brug af ekstra værktøj. 

Den maksimale belastning er 50 kg pr. indsats. Mange af 
skabene i produktoversigten inkluderer allerede skabssider 
eller teleskopudtræk, men de kan købes separat.

De forskellige muligheder til indretning af vores skabssider. 

• VarioTilt-sidepaneler giver fl eksibel opbevaring 
baseret på ISO-opbevaringssystemet med 40 x 60 cm 
bakker og kurve

• Teleskopudtræk, når du har brug for skuff er med let 
adgang

• Almindelige hylder til normale opbevaringsbehov

Vi kan også tilbyde løsninger med en kombination af disse 
valgmuligheder.

Mange af skabene i produktover-
sigten inkluderer allerede skabssi-
der eller teleskopudtræk, men hvis 
du ønsker at købe disse separat, er 
det angivet i slutningen af produk-
toversigten i dette kapitel.
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HHYYLLDDEERR

BBOORRDDPPLLAADDEERR  LLAAMMIINNAATT

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 ligekanter på 4 sider Model 604

Bordplader bestilles i den ønskede længde. 

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

TTIILLBBEEHHØØRR  BBOORRDDPPLLAADDEERR
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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.

CClleeaannLLiinnee

Organiske 
opløsningsmidler Syre / base

Varme-
påvirkning Indtrykning Slagpåvirkning Misfarvning

Overflade-
jævnhed Absorption

Laminat

Kompakt laminat

Polypropylen

Rustfrit stål 316/304

Epoxy Resin

Komposit

Keramisk

RESISTENSLISTE  FOR BORDPLADER

Fortrinlig God Acceptabel

/
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Bordplade med postformet forkant, lige bagkant 

Bordplade med lige kanter på 4 sider

Bordplade med hulkehl

Laminatbordplade

Tilbehør til bordplader Hylder

Resistensliste til bordplader

Længde Dybde Dybde Dybde

600 mm

450 mm 600 mm 650 mm

900 mm

1200 mm

1800 mm

2100 mm

2400 mm

2700 mm

3000 mm

Organiske 
opløsningsmidler

Syre/
base

Modstandsdygtigt 
over for varme Deformation Slagfast Misfarvning Overfladejævnhed Absorption

Laminat • • • • • • •• ••
Kompakt 
laminat

•• • • •• •• •• ••• ••

Polypropylen ••• ••• • • • • ••• ••
Rustfrit stål 
316/304

••• •••/•• ••• •• ••• ••• ••• •••

Epoxyharpiks ••• ••• •• ••• •• ••• ••• •••
Komposit ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Keramisk ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••

Fortrinlig ••• God •• Acceptabel  •

Beskrivelse Højde Dybde Varenr.

Bordpladebeslag 300 mm 7313030

Bordpladebeslag, lakeret 300 mm
400 mm 7313040

550 mm 7313055

Bæringer, epoxylakeret 500 mm
560 mm 7313056

760 mm 7313076

Bæringer forberedt til hylder, 
epoxylakeret 500 mm 560 mm 7313090

Monteringsbeslag, epoxylakeret 30 mm 560 mm SAB50

Beskrivelse Længde Bredde Højde Varenr.

Kompaktlaminatplade
300 mm 400 mm 6 mm 2234400

400 mm 600 mm 6 mm 2264400

Melaminplade, hvid
300 mm 400 mm 12 mm 2234403

400 mm 600 mm 12 mm 2264403

111ScanModul® / Skabe  

Sk
ab

e



Brandhæmmende/blyafskærmede skabe

Brandhæmmende/blyafskærmede skabe/
gennemrækningsskabe benyttes i gangarealer mellem 
gang og opholdsrum f.eks. rengøringsrum, sengestuer, 
operationsrum, medicinrum osv.

Godkendelse

Ifølge Brandteknisk bedømmelse - fra Dansk Brand- og 
Sikringsteknisk Institut - af 17.06.2004 opfylder skabene 
kravene i DS 1051.2 til

et BD-gennemrækningskab 30 (prøvningsrapport B 17640 
b). Dørene har Dansk Standards certifi ceringslicens 
nummer 671E. Den relevante bedømmelse er 
tilgængelig. Det bør bemærkes, at de lokale ansvarlige 
brandmyndigheder altid skal kontaktes for endelig 
godkendelse før ibrugtagning.

Teknisk specifi kation 

Skabet/gennemrækningsskabet består af et standardskab/
gennemrækningsskab, hvor den ene skabsdør er udskiftet 
med en enfl øjet dør med en pladetykkelse på 40 mm. På 
den udvendige side af dørbladet er der pålimet en 19 mm 
CleanLine skabsdør. Branddørene er udstyret med en 
vertikal dørgrebslås, der aktiveres ved at dreje grebet. 

Hvis skabet skal leveres uden sokkel medleveres der 
en liste på den udvendige dør og en stålliste, som er 
fræset i og fastgjort til gulvet. Samlingerne mellem 
gennemrækningsskabet og tilstødende bygningsdele fyldes 
med stenuld, der medleveres.

Blyafskærmning

Når skabet er monteret mellem en gang og et 
operationsrum, så skal skabet blyafskærmes. Dette er for at 
undgå, at enhver form for stråling gennemtrænger skabet 
fra operationsstuen til folk i gangen. Dette er gjort ved at 
inkludere 2 mm bly i døren og rammen rundt om døren. 
Derudover er der monteret ekstra bly mellem dørens ramme 
og væggen, som tilslutter blyafskærmningen i væggen med 
skabet.

Hvad enten du skal bruge et brandhæmmende skab, et 
blyafskærmet skab eller en kombination, så er de udvendige 
mål på gennemrækningsskabet de samme. 
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40/60 modulære gennemrækningsskabe set fra siden af operationsstuen

40/60 modulære blyafskærmede eller brandhæmmende gennemrækningsskabe set udefra 
operationsstuen

40/60 modulært gennemrækningsskab

113ScanModul® / Skabe

Sk
ab

e



Brandskab gennemrækning Type A - Incl. sokkel

21

Brandskab gennemrækning Type B - Incl. sokkel

22

Brandhæmmende/blyafskærmede skabe

Skab

Gennemrækningsskab

Skabsdimensioner

Skab Beskrivelse Bredde Dybde Højde Varenr. 

Uden sokkel, brandhæmmende 694 mm 525 mm
1864 mm

12069186528521-31/-41

Uden sokkel, brandhæmmende 494 mm 725 mm 12049186728521-31/-41

Uden sokkel, brandhæmmende 694 mm 525 mm

2038 mm

12069203528521-31/-41

Uden sokkel, brandhæmmende 494 mm 725 mm 12049203728521-31/-41

Gennemrækningsskab Beskrivelse Bredde Dybde Højde Varenr. 

Uden sokkel, brandhæmmende 694 mm 545 mm
1864 mm

12069186548521-31/-41

Uden sokkel, brandhæmmende 494 mm 745 mm 12049186748521-31/-41

Uden sokkel, brandhæmmende 694 mm 545 mm
2038 mm

12069203548521-31/-41

Uden sokkel, brandhæmmende 494 mm 745 mm 12049203748521-31/-41

Uden sokkel, brandhæmmende og blyafskærmet 694 mm 545 mm
1864 mm

12069186548721 31/41 

Uden sokkel, brandhæmmende og blyafskærmet 494 mm 745 mm 12049186748721 31/41

Uden sokkel, brandhæmmende og blyafskærmet 694 mm 545 mm
2038 mm

12069203548721 31/41 

Uden sokkel, brandhæmmende og blyafskærmet 494 mm 745 mm 12049203748721 31/41
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Mekanisk aflåsningssystem

ScanModuls skabsudvalg til hospitalssektoren 
består af højskabe til både vægmontering og som 
gennemrækningsskabe.

Sikker håndtering med låsesystem

Låsesystemet er designet til skabe med adgang fra 
begge sider, hvor det mekaniske aflåsningssystem sikrer, 
at skabet kun kan åbne fra en side af gangen.

Låsesystemet fungerer uden tilslutning af elektricitet 
og er baseret på et enkelt mekanisk princip med få 
bevægelige dele, hvilket giver en meget stabil og sikker 
funktion.

Aflåsningssystemet er blevet testet med  
500.000 åbninger.

    
Mekanisk aflåsning

Beskrivelse Varenr.

A-type til skabe med en dybde på 630 
mm 107321914

B-type til skabe med en dybde på 430 
mm 107321915
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Højskab med standarddør Beskrivelse Bredde Dybde Udtræk Hængsler Varenr.

Instrumentskabe 
med standarddør, 
1 til 2 udtræk med 
perforeret panel til 
instrumentkroge. Højde 
2100 mm, med sokkel

457 mm 650 mm 1 Højre / 
venstre 12045210650117-31/-41

657 mm 450 mm 2 Højre / 
venstre 12065210450117-31/-41

Instrumentskabe

Højskabe

Højskab med glasdør Beskrivelse Bredde Dybde Udtræk Hængsler Varenr.

Instrumentskabe med 
glasdør, 1 til 2 udtræk 
med perforeret panel til 
instrumentkroge. Højde 
2100 mm, med sokkel

457 mm 650 mm 1 Højre / 
venstre 12045210650117-34/-44

657 mm 450 mm 2 Højre / 
venstre 12065210450117-34/-44

Vægskab med standarddør Beskrivelse Bredde Dybde Udtræk Hængsler Varenr.

Instrumentskabe 
med standarddør, 
1 til 2 udtræk med 
perforeret panel til 
instrumentkroge. Højde 
1195 mm

457 mm 650 mm 1 Højre / 
venstre 12045119658367-31/-41

657 mm 450 mm 2 Højre / 
venstre 12065119458367-31/-41

Vægskabe

Vægskab med glasdør Beskrivelse Bredde Dybde Udtræk Hængsler Varenr.

Instrumentskabe med 
glasdør, 1 til 2 udtræk 
med perforeret panel til 
instrumentkroge. Højde 
1195 mm

457 mm 650 mm 1 Højre / 
venstre 12045119658367-34/-44

657 mm 450 mm 2 Højre / 
venstre 12065119458367-34/-44
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Perforeret panel til instrumenter i epoxybelagt stål, monteret på et 110% teleskopudtræk 

Instrumentkroge i rustfrit stål.
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40/60 modulære højskabe 
indbygget i væggen

40/60 modulære højskabe med kurve og vippefunktion
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CleanLine højskabe med skrå inddækning på toppen

Skabe til opbevaring af forbrugsvarer og udstyr

119ScanModul® / Skabe  

Sk
ab

e



Væghængt
medicinskab 

Medicinskabe

ScanModul® medicinskabet er et meget godt alternativ, 
når en institution / klinik ikke har et separat medicinrum, 
der kan afl åses. Medicinskabet kan leveres med og uden 
en ekstra afl åselig medicinboks indvendigt. 
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Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

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

357 mm 450 mm 1203521045011131 /41*

457 mm 650 mm 1204521065011131 /41*

657 mm 450 mm 1206521045011131 /41*

Højskab, dobbeltdør, inkl. VarioTilt™ og 100 mm sokkel
(fås også med glasdør) 657 mm 450 mm 1206521045011151

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

357 mm 450 mm 1203521043011101

457 mm 650 mm 1204521063011101

657 mm 450 mm 1206521043011101

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

457 mm 650 mm 1204521065011431 /41*

657 mm 450 mm 1206521045011431 /41*

457 mm 450 mm 1204521045011431 /41*

657 mm 650 mm 1206521065011431 /41*

Højskab, dobbeltdør, inkl. 4 hylder og 100 mm sokkel
(fås også med glasdør)

914 mm 450 mm 1209121045011451

914 mm 650 mm 1209121065011451

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

457 mm 630 mm 1204521063011401

657 mm 430 mm 1206521043011401

Parkeringsskab, dobbeltdør, inkl. 3 hylder foroven og U-sokkel 

914 mm 450 mm 1209121045441551

914 mm 650 mm 1209121065441551

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

357 mm 650 mm 1203521065031531 /41*

457 mm 650 mm 1204521065031531 /41*

Højskabe – H 2100 mm, inkl. 100 mm sokkel

 Højskabe – produktoversigt

* Alle produkter, der ender på -31 er højrehængte, alle produkter, der ender på -41 er venstrehængte.
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Højskabe – H 2100 mm, inkl. 100 mm sokkel
Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

Garderobeskab, 1 dør, inkl. udtræksbøjlestang og 1 hylde og 100 mm 
sokkel 657 mm 450 mm 1206521045031531 /41*

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

457 mm 650 mm 1204521065611731 /41*

657 mm 450 mm 1206521045611731 /41*

657 mm 650 mm 1206521065611731 /41*

Højskab med rullefront inkl. VarioTilt™ og 100 mm sokkel

457 mm 680 mm 120452106801121

657 mm 480 mm 120652104801121

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

457 mm 630 mm 1204521063011501

657 mm 430 mm 1206521043011501

Brandhæmmende skab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ BD30 på dør, 
inkl. ramme (H 2038 mm - varenr. er ekskl. sokkel) 

494 mm 725 mm 1204920372852131 /41*

694 mm 525 mm 1206920352852131 /41*

Bækkenskab/depotskab, urent, 1 dør inkl. VarioTilt™ med 100 mm studs til 
ovn med luftspalte i bunden 657 mm 450 mm 1206521045151131 /41*

Bækkenskab/depotskab, rent, 1 dør inkl. VarioTilt™ med Telco ovn 657 mm 450 mm 1206521045161131 /41*

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

457 mm 650 mm 1204521065011531 /41*

657 mm 450 mm 1206521045011531 /41*
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Højskabe – H 2100 mm
Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

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

257 mm 650 mm 1202521065011761

357 mm 650 mm 1203521065011761

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

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

457 mm 670 mm 1204521067011151

657 mm 470 mm 1206521047011151

Højskabe – H 2100 mm, gennemrækning

 Højskabe – produktoversigt

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

Brandhæmmende gennemrækningsskab med 2 mm blyforing 
BD30 og blyforing på 1 dør inkl. BD30 ramme inkl. VarioTilt™ 
(H 2038 mm – varenr. er ekskl. sokkel)

494 mm 745 mm 1204920374872131/41a

694 mm 545 mm 1206920354872131/41

Brandhæmmende gennemrækningsskab BD30 
på 1 dør Inkl. BD30 ramme
Inkl. VarioTilt™ (H 2038 mm – varenr. er ekskl. sokkel)

494 mm 745 mm 1204920374852131 /41*

694 mm 545 mm 1206920354852131 /41*

Højskabe – H 2038 mm, gennemrækning

* Alle produkter, der ender på -31 er højrehængte, alle produkter, der ender på -41 er venstrehængte.
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Højskabe – H 1826 mm til vægmontering
Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

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

457 mm 650 mm 1204518265012131 /41*

657 mm 450 mm 1206518245012131 /41*

Højskab, ingen dør, inkl. VarioTilt™ 

457 mm 630 mm 1204518263012101

657 mm 430 mm 1206518243012101

Brandhæmmende skab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ BD30 på dør, inkl. BD30 
ramme (H 1864 mm)

494 mm 725 mm 1204918672852131 /41*

694 mm 525 mm 1206918652852131 /41*

Bækkenskab/depotskab, urent, 1 dør med 100 mm studs til ovn med 
luftspalte i bunden, inkl. VarioTilt™ 657 mm 450 mm 1206518245152131 /41*

Bækkenskab/depotskab, rent, 1 dør med Telco ovn, inkl. VarioTilt™ 657 mm 450 mm 1206518245162131 /41*

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

457 mm 650 mm 1204518265012431 /41*

657 mm 450 mm 1206518245012431 /41*

Højskab, 1 dør, modulsider til montering af andre skabssider (fås også 
med glasdør)

457 mm 650 mm 1204518265012531 /41*

657 mm 450 mm 1206518245012531 /41*

Garderobeskab, 1 dør, inkl. bøjlestang og 1 hylde 

657 mm 650 mm 1206518265032531 /41*

657 mm 450 mm 1206518245032531 /41*
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* Alle produkter, der ender på -31 er højrehængte, alle produkter, der ender på -41 er venstrehængte.

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

Højt gennemrækningsskab, inkl. VarioTilt™
(fås også med glasdør)

457 mm 670 mm 1204518267012151

657 mm 470 mm 1206518247012151

Brandhæmmende gennemrækningsskab, 
BD30 på dør, inkl. BD30 ramme
inkl. VarioTilt™ (H 1864 mm)

494 mm 748 mm 1204918674852131 /41*

694 mm 545 mm 1206918654852131 /41*

Brandhæmmende skab med 2 mm blyforing, BD30/blyforing på 1 dør, 
inkl. BD30 ramme inkl. VarioTilt™ 
(H 1864 mm)

494 mm 745 mm 1204918674872131 /41*

694 mm 545 mm 1206918654872131 /41*

 Højskabe – produktoversigt

Højskabe – H 1826 mm, indbyggede 
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Vægskabe – H 1195 mm

Vægskabe – produktoversigt

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

Vægskab, ingen dør, inkl. VarioTilt™

357 mm 430 mm 1203511943016101

657 mm 430 mm 1206511943016101

457 mm 630 mm 1204511963016101

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

357 mm 450 mm 1203511945016131 /41*

457 mm 650 mm 1204511965016131 /41*

657 mm 450 mm 1206511945016131 /41*

Medicinskab, 1 dør inkl. 5 vingehylder,  
1 lige hylde, 1 udtrækshylde, medicinreol, lys 657 mm 450 mm 1206511945056331 /41*

Vægskab, 1 dør, 3 hylder (fås også med glasdør)

457 mm 650 mm 1204511965016431 /41*

657 mm 450 mm 1206511945016431 /41*

Vægskab med rullefront inkl. VarioTilt™

457 mm 680 mm 1204511968016121

657 mm 480 mm 1206511948016121

Medicinskab, 1 dør inkl. 3 vingehylder,  
giftboks med lås, 1 lige hylde, 1 udtrækshylde, medicinreol, lys 657 mm 450 mm 1206511945066331 /41*

Taskeskab/personligt skab med 3 eller 6 døre 
(fås også med glasdør)

332 mm 450 mm 1203311945426535 /45

657 mm 450 mm 1206511945426555

Instrumentskab, 1 dør inkl. 1 udtræk med perforeret panel (W457) inkl. 2 
udtræk med perforerede paneler (W657)

457 mm 650 mm 1204511965836731 /41*

657 mm 450 mm 1206511945836731 /41*
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 Vægskabe – produktoversigt

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

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

457 mm 350 mm 1204506535016131 /41*

357 mm 450 mm 1203506545016131 /41*

657 mm 450 mm 1206506545016131 /41*

457 mm 650 mm 1204506565016131 /41*

Vægskab, dobbeltdør, inkl. 1 hylde 
(fås også med glasdør)

914 mm 350 mm 1209106535016451

914 mm 450 mm 1209106545016451

Vægskab, ingen dør, inkl. 1 hylde

457 mm 330 mm 1204506533016401

657 mm 330 mm 1206506533016401

657 mm 430 mm 1206506543016401

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

457 mm 350 mm 1204506535016431 /41*

457 mm 450 mm 1204506545016431 /41*

657 mm 350 mm 1206506535016431 /41*

657 mm 450 mm 1206506545016431 /41*

Vægskab, ingen dør, inkl. VarioTilt™ 

457 mm 330 mm 1204506533016101

657 mm 430 mm 1206506543016101

Vægskab med rullefront inkl. VarioTilt™ 657 mm 480 mm 1206506548016121

Vægskabe – H 650 mm 

* Alle produkter, der ender på -31 er højrehængte, alle produkter, der ender på -41 er venstrehængte.
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* Alle produkter, der ender på -31 er højrehængte, alle produkter, der ender på -41 er 
venstrehængte.

Topskabe – produktoversigt

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

Topskab, 1 dør (til montering oven på højskab)

457 mm 650 mm 1204505865014531 /41*

657 mm 450 mm 1206505845014531 /41*

Topskab, dobbeltdør (til montering oven på højskab) 914 mm 450 mm 1209105845014551

Topskabe – H 581 mm 
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Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

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

357 mm 450 mm 1203509045011131 /41*

457 mm 650 mm 1204509065011131 /41*

657 mm 450 mm 1206509045011131 /41*

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

914 mm 450 mm 1209109045011451

914 mm 650 mm 1209109065011451

1314 mm 650 mm 1213109065011451

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

357 mm 430 mm 1203509043011101

457 mm 630 mm 1204509063011101

657 mm 430 mm 1206509043011101

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

332 mm 450 mm 1203309045421535 /45

657 mm 450 mm 1206509045421555

Skuff eskab, 2 + 1 standardskuff er inkl. 100 mm sokkel (fuldt udtræk)

457 mm 650 mm 1204509065231681

657 mm 450 mm 1206509045231681

657 mm 650 mm 1206509065231681

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

457 mm 650 mm 1204509065011431 /41*

657 mm 450 mm 1206509045011431 /41*

657 mm 650 mm 1206509065011431 /41*

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

457 mm 680 mm 1204509068011121

657 mm 480 mm 1206509048011121

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

457 mm 630 mm 1204509063011401

657 mm 430 mm 1206509043011401

Korpus til køleskab inkl. 100 mm sokkel

657 mm 450 mm 1206509045111501

657 mm 650 mm 1206509065111501

Underskabe – H 905 mm, inkl. 100 mm sokkel

Underskabe – produktoversigt

130 ScanModul® / Skabe  



Underskabe – H 905 mm, inkl. 100 mm sokkel
Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

Skuffeskab, 3 + 1 standardskuffer inkl. 100 mm sokkel (fuldt udtræk)

457 mm 350 mm 1204509045241681

457 mm 650 mm 1204509065241681

657 mm 450 mm 1206509045241681

657 mm 650 mm 1206509065241681

Skuffeskab, 5 standardskuffer inkl. 100 mm sokkel (fuldt udtræk)

457 mm 650 mm 1204509065211681

657 mm 650 mm 1206509065211681

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

457 mm 650 mm 1204509065311671

657 mm 450 mm 1206509045311671

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

457 mm 650 mm 1204509065211671

657 mm 450 mm 1206509045211671

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

1314 mm 450 mm 1213109045211691

1314 mm 650 mm 1213109065211691

1371 mm 650 mm 1213709065211691

1371 mm 650 mm 1215709065211691

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

457 mm 650 mm 1204509065301671

657 mm 450 mm 1206509045301671

Skab til vask, 1 dør, inkl. 100 mm sokkel

457 mm 650 mm 1204509065041531 /41*

657 mm 450 mm 1206509045041531 /41*

657 mm 650 mm 1206509065041531 /41*

Skab til vask, dobbeltdør, inkl. 100 mm sokkel 

914 mm 450 mm 1209109045011451

914 mm 650 mm 1209109065011451

* Alle produkter, der ender på -31 er højrehængte, alle produkter, der ender på -41 er venstrehængte.
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 Underskabe til ophæng

* Alle produkter, der ender på -31 er højrehængte, alle produkter, der ender på -41 er venstrehængte.

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

Underskab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ 457 mm 650 mm 1204505865013131 /41*

Skuff eskab, 4 udtræksrammer til moduler (4 x 100 mm)

657 mm 450 mm 1206505845313671

457 mm 650 mm 1204505865313671

Underskabe til ophæng H 581 mm

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

Skuff eskab, 1 + 2 udtræksrammer til moduler (2 x 50 og 1 x 100 mm)

657 mm 450 mm 1206503845313671

457 mm 650 mm 1204503865313671

Underskabe til ophæng H 389 mm

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

Skuff eenhed, 1 udtræksramme til 1 x 100 mm moduler

657 mm 450 mm 1206501645603671

457 mm 650 mm 1204501665603671

Skuff e til ophæng H 168 mm 
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Skabssider – produktoversigt

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

VarioTilt (lige indsats) Antal indsatse: 50  
Afstand mellem indsatse: 37,5 mm (1½") Type A 400 mm 600 mm

18S41977*

18M41977*

VarioTilt (lige indsats) Antal indsatse: 50  
Afstand mellem indsatse: 37,5 mm (1½") Type B 600 mm 400 mm

18S61977*

18M61977*

VarioTilt (lige indsats) - Hak-skinne 1.  
Antal indsatse: 27 Afstand mellem indsatse: 37,5 mm (1½")  
2. Hulafstand: 25 mm (1") Type A

400 mm 600 mm
18S41975*

18M41975*

Skabsside (lige indsats) - Hak-skinne 1.  
Antal indsatse: 27 Afstand mellem indsatse: 37,5 mm (1½")  
2. Hulafstand: 25 mm (1") Type B

600 mm 400 mm
18S61975*

18M61975*

VarioTilt (lige indsats) til gennemrækningsskabe  
Antal indsatse: 50  
Afstand mellem indsatse: 37,5mm (1½") Type A

400 mm 600 mm
18S41977*

18M41977*

VarioTilt (lige indsats) til gennemrækningsskabe  
Antal indsatse: 50  
Afstand mellem indsatse: 37,5mm (1½") Type B

600 mm 400 mm
18S61977*

18M61977*

*  Bemærk: 
18Sxxxxx : Løse paneler, ikke monteret. 
18Mxxxxx : Paneler monteret i skabe.

Skabssider med beslag – højskabselementer
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Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

VarioTilt (lige indsats) Antal indsatse: 30 
Afstand mellem indsatse: 37,5 mm (1½") Type A 400 mm 600 mm

18S43907*

18M43907*

VarioTilt (lige indsats) Antal indsatse: 30 
Afstand mellem indsatse: 37,5 mm (1½") Type B 600 mm 400 mm

18S63907*

18M63907*

VarioTilt (lige indsats) Antal indsatse: 15 
Afstand mellem indsatse: 37,5 mm (1½") Type D 600 mm 400 mm

18S44977*

18M44977*

VarioTilt (lige indsats) Antal indsatse: 15
Afstand mellem indsatse: 37,5 mm (1½") Type B 600 mm 400 mm

18S64977*

18M64977*

*  Bemærk:
18Sxxxxx : Løse paneler, ikke monteret.
18Mxxxxx : Paneler monteret i skabe.

Skabssider – produktoversigt

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

VarioTilt (lige indsats) Antal indsatse: 20 
Afstand mellem indsatse: 37,5 mm (1½") Type A 400 mm 600 mm

18S42977*

18M42977*

VarioTilt (lige indsats) Antal indsatse: 20 
Afstand mellem indsatse: 37,5 mm (1½") Type B 600 mm 400 mm

18S62977*

18M62977*

Skabssider med beslag – underskabselementer

Skabssider med beslag – vægskabselementer
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Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

Hak-skinner til teleskopudtræk 
Hulafstand: 25 mm (1") Type A 400 mm 600 mm

18S42905*

18M42905*

Hak-skinner til teleskopudtræk 
Hulafstand: 25 mm (1") Type B 600 mm 400 mm

18S62905*

18M62905*

Beskrivelse Højde Varenr.

Hak-skinne til højskab. 4 stk. pr. skab. 
Højde 1900 mm. Løs, ikke monteret 1900 mm 1864653

Hak-skinne til højskab. 4 stk. pr. skab. 
Højde 1550 mm. Løs, ikke monteret 1550 mm 1864654

Hak-skinne til højskab. 4 stk. pr. skab. 
Højde 900 mm. Løs, ikke monteret 900 mm 1864655

Hak-skinne til underskab. 4 stk. pr. skab. 
Højde 650 mm. Løs, ikke monteret 650 mm 1864657

*  Bemærk: 18Sxxxxx : Løse paneler, ikke monteret. 18Mxxxxx : Paneler monteret i skabe.

Beskrivelse Dybde Varenr.

Teleskopudtræk, 1 sæt i rustfrit stål til montering på hak-skinne 
Type A 600 mm 1867310

Teleskopudtræk, 1 sæt i rustfrit stål til montering på hak-skinne 
Type B 400 mm 1867303

Teleskopudtræk til gennemrækningsskab, 1 sæt i rustfrit stål til 
montering på hak-skinne Type A 600 mm 1867298

Hak-skinner

Teleskopudtræk

Hak-skinner og teleskopudtræk

Beskrivelse Bredde Dybde Varenr.

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

400 mm 300 mm 2234403

600 mm 400 mm 2264403

Hylder

Skabe uden skabssider med beslag fås 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 flere hylder til disse skabstyper.
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E-lås med nøglemulighed
Beskrivelse Varenr.

horisontal, knap i højre side, 
farve: sølv C01ELG332

E-lås master-nøgle 
Beskrivelse Varenr.

C01ELG335 

E-lås med nøglemulighed
Beskrivelse Varenr.

horisontal, knap i venstre side, 
farve: sølv C01ELG330

E-lås med nøglemulighed
Beskrivelse Varenr.

vertikal, knap i venstre side, 
farve: sølv C01ELG334

E-låse

Oversigt over låse
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Løsninger til vægmontage
Nogle af vores produkter kan også monteres på væggen

Vægmonterede hylder

ScanModul® vægmonterede hyldesystemer til fastgørelse 
direkte på væggen. Epoxymalede skinner garanterer høj 
stabilitet. Hylderne fås i tre typer fi nish: melamin, laminat 
eller som epoxymalet stål.

Vægmonteret ScanCell® / 
ScanCell® på sokkel:

Der er blevet designet udvalg af faste skabe eller vægskabe 
til følsomme områder som operationsstuer og sterile 
behandlingsafdelinger. De er lavet af aluminium og ABS 
med en PVC-sokkel til den faste lettere rengøring i rummet.
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Vægmonterede højdejusterbare hylder
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 Hæve-/sænkeborde
Smarte opbevaringsløsninger for at udnytte din arbejdsplads bedst muligt

Imødegå kravene fra den moderne medicin med vores 
smarte opbevaringsløsninger. Vores ergonomiske 
arbejdsborde er justerbare i højden, kan bære tunge 
belastninger og kan skræddersyes, så de passer perfekt. 
Lad os udnytte den plads, du har bedst muligt.

Beskrivelse

Dette produkt inkluderer en hvid laminatbordplade. Andre størrelser på 
forespørgsel.

Farve Dybde Bredde Højdeområde
Maks. 
vægtbelastning Varenr.

Hvid 
RAL 
9016

600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620609

Hæve-/sænkebord med en søjle 

Dette ergonomiske arbejdsbord er specialdesignet til 
brug med laptops. Der er plads mellem stængerne og 
væggen, hvilket giver plads til elkabler og stik. Højden 
kan justeres inden for et område på 500 mm, hvilket 
gør det velegnet til brugere i alle højder. 

Dette produkt er tilgængeligt i mange forskellige 
størrelser. Kontakt vores salgsrepræsentant for 
yderligere informationer om denne mulighed.
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Beskrivelse

Dette produkt inkluderer et udtræksbord til et tastatur. Andre størrelser på 
forespørgsel.

Farve Dybde Bredde Højdeområde
Maks. 
vægtbelastning Varenr.

Hvid 
RAL 
9016

600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620619

Beskrivelse

Dette produkt inkluderer en hvid laminatbordplade. Andre størrelser på 
forespørgsel.

Farve Dybde Bredde Højdeområde
Maks. 
vægtbelastning Varenr.

Hvid 
RAL 
9016

700 mm 1200 mm 450 – 900 mm 125 kg 2620604

 Hæve-/sænkebord til 
stationære computere
Designet på dette arbejdsbord gør det velegnet til 
brug med stationære computere. Der er plads til 
tastaturet under bordpladen, og den nederste stang 
giver støtte til computerkabinettet. Det kan bære op til 
80 kg og kan justeres i højden.

Dette produkt er tilgængeligt i mange forskellige 
størrelser. Kontakt vores salgsrepræsentant for 
yderligere informationer om denne mulighed.

Hæve-/sænkebord med to søjler

Dette ergonomiske arbejdsbord er bygget til at 
understøtte en tungere arbejdsbelastning. Med 
sine to søjler kan det bære op til 125 kg. 

Dette produkt er tilgængeligt i mange forskellige 
størrelser. Kontakt vores salgsrepræsentant for 
yderligere informationer om denne mulighed.
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Bordplader i rustfrit stål

ScanModul® leverer bordplader i rustfrit stål i både AISI304 
og AISI316 kvalitet, afhængig af brugen. Bordplader 
kan leveres inklusive vaske, hvis det er nødvendigt. Som 
standard leveres bordplader med en kant på alle 4 sider. 
De kan monteres både oven på skabe og væghængte på 
beslag i rustfrit stål eller malede beslag.
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Bordplader i rustfrit stål med vask

Høj kant  
på bordplade i rustfrit stål
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