
Skabsvogne Apollo
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Sikkerhed
Hjulplacering sikrer stabilitet, så vognen
ikke vælter ved skuffeudtræk

Letkørende hjul hvoraf 2 er med bremse

Døre, glasdøre og jalousilåger kan leveres
med lås

Gode kørehåndtag placeret ergonomisk
korrekt kan tilvælges

Brugervenlighed
Valgmuligheder for front:
Dør, glasdør eller jalousi

Hjulenes høje kvalitet gør det let at 
køre med vognen

Skabsside med tiltfunktion, så højt 
placerede kurve kan vippes ned mod 
brugeren i brugssituationen

Hygiejne

Glatte rengøringsvenlige overflader og
materialer

Lukkede hjul til brug i hospitalsmiljø

Tætningsliste i døren

Orden
Vognen anvendes med bakker eller kurve,
der alle har mulighed for fleksibel inddeling
med skillevægge

Fleksibilitet
Individuel skuffeinddeling med uendelige
muligheder

Tilbehør kan let på- og afmonteres vognen 
og dermed tilpasses det individuelle behov

Vognen er velegnet til mobil opbevaring/lager, 
der sikrer fleksibilitet for brugeren

Standard
Kompatibel med ISO standard

Størrelse 60 x 40 cm

Skabsvogne
Egenskaber
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Smal eller bred model
Vognen fås i en smal eller en bred model,
hvor kurven/bakken har indstik med hhv.
40 cm i bredden eller 60 cm i bredden.

Enkelt- eller dobbeltvogn
Vognen kan vælges som enkeltfags- eller
dobbeltfagsvogn.

Front
Vognen kan vælges med glasdør, 
dør i homogenlaminat eller med jalousi.
Ønsker du vogn uden front,
så spørg vores salgskonsulent.

Højde
Vognen kan som standard vælges i 3 højder.
Spørg vores salgskonsulent hvis du har
behov for vogne i specialhøjde

Skabsvogne
Find den vogn der passer dit behov
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Skabsvogne
Smal model

Skabsvogn smal model med jalousi

Varenr. 3146120 højde 108,9 cm
Varenr. 3146140 højde 146,4 cm
Varenr. 3146150 højde 183,9 cm

BxD: 54,8 x 79,1 cm

Skabsvogn smal model med glasdør

Varenr. 3246120 højde 108,9 cm
Varenr. 3246140 højde 146,4 cm
Varenr. 3246150 højde 183,9 cm

BxD: 54,8 x 79,1 cm

Skabsvogn smal model med dør

Varenr. 3246121 højde 108,9 cm
Varenr. 3246141 højde 146,4 cm
Varenr. 3246151 højde 183,9 cm

BxD: 54,8 x 79,1 cm
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Skabsvogne
Bred model

Skabsvogn bred model med jalousi

Varenr. 3164120 højde 107,7 cm
Varenr. 3164140 højde 145,2 cm
Varenr. 3164150 højde 182,7 cm

BxD: 74,8 x 59,1 cm

Skabsvogn bred model med glasdøre

Varenr. 3264120 højde 107,7 cm
Varenr. 3264140 højde 145,2 cm
Varenr. 3264150 højde 182,7 cm

BxD: 74,8 x 59,1 cm

Skabsvogn bred model med døre

Varenr. 3264121 højde 107,7 cm
Varenr. 3264141 højde 145,2 cm
Varenr. 3264151 højde 182,7 cm

BxD: 74,8 x 59,1 cm
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Skabsvogne
Smal model dobbeltvogn

Skabsvogn smal model dobbelt med jalousi

Varenr. 3146220 højde 108,9 cm
Varenr. 3146240 højde 146,4 cm
Varenr. 3146250 højde 183,9 cm

BxD: 105,8 x 79,1 cm

Skabsvogn smal model dobbelt med glasdøre

Varenr. 3246220 højde 108,9 cm
Varenr. 3246240 højde 146,4 cm
Varenr. 3246250 højde 183,9 cm

BxD: 105,8 x 79,1 cm

Skabsvogn smal model dobbelt med døre

Varenr. 3246221 højde 108,9 cm
Varenr. 3246241 højde 146,4 cm
Varenr. 3246251 højde 183,9 cm

BxD: 105,8 x 79,1 cm
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Skabsvogne
Bred model dobbeltvogn

Skabsvogn bred model dobbelt med jalousi

Varenr. 3164220 højde 107,7 cm
Varenr. 3164240 højde 145,2 cm
Varenr. 3164250 højde 182,7 cm

BxD: 145,8 x 59,1 cm

Skabsvogn bred model dobbelt med glasdøre

Varenr. 3264220 højde 107,7 cm
Varenr. 3264240 højde 145,2 cm
Varenr. 3264250 højde 182,7 cm

BxD: 145,8 x 59,1 cm

Skabsvogn bred model dobbelt med døre

Varenr. 3264221 højde 107,7 cm
Varenr. 3264241 højde 145,2 cm
Varenr. 3264251 højde 182,7 cm

BxD: 145,8 x 59,1 cm
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Skabsvogne
Tilbehør

Tilbehørsskinne

Varenr. 3500342 
For vogn i bred model

Varenr. 3500362
For vogn i smal model

Kørehåndtag

Varenr. 3500341 
For vogn i bred model

Varenr. 3500361 
For vogn i smal model

Kørehåndtag

For vogne der er højere
end 120 cm anbefales
det at placere 2 eller 4
kørehåndtag vertikalt på
vognens hjørneprofiler

Teleskopudtræk

Vognene kan bestilles
med hakskinner og
teleskopudtræk i hele
eller dele af vognen.
Teleskopudtræk sikrer
let og ubesværet
udtræk af tungt lastede
bakker eller kurve.
Tal med vores
salgskonsulent om
mulighederne.

Kodelås for dør/glasdør

Varenr. 3500203
Kan ikke eftermonteres

Lås med nøgle for jalousi

Varenr. 3500202
Kan ikke eftermonteres

Lås med nøgle for 
dør/glasdør

Varenr. 3500201
Kan ikke eftermonteres

Kodelås for jalousi

Varenr. 3500204
Kan ikke eftermonteres
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Information
Omkring skabsvogne

Materiale og konstruktion

Top og bund i ABS plast. 
Hjørneprofiler i aluminium. 
Indvendige skabssider i ABS plast.
125 mm hjul Tente Levina
2 hjul med bremse. 
Fenderramme integreret i 
bundkonstruktionen.
Døre i 4 mm homogenlaminat eller 
hærdet glas med aluminiumsramme. 
Tætningsliste indvendig i døren.
270° hængsel, konstrueret med en 
”click to lock”, der holder døren på plads
i åben position.
Jalousifront med greb placeret i både
bund og midte, der eliminerer behovet for at 
bukke sig for at åbne/lukke.

Farve

Lys grå og aluminium

Belastningsevne

Vogn: max. 200 kg
Pr. indstik max. 10 kg

Rengøringsanvisning

Vognen aftørres med opvredet klud.
Der kan anvendes alle almindelige neutrale
rengøringsmidler.
Tåler aftørring med sprit.

Skabssiden understøtter maksimal 
kapacitet med lagring horisontalt. 
Bakken kan udrækkes horisontalt, eller 
man kan vælge, at bakken skal “tilte” i 
udtrækssituationen, hvilket giver bedre 
overblik og adgang til bakkens indhold for 
bakker højt placeret i vognen.

Greb placeret i jalousifrontens bund og 
midte eliminerer behovet for at skulle 
bukke sig, når fronten skal åbnes eller 
lukkes.

Den bløde tætningsliste i døren beskytter 
mod støv og støj, når døren lukkes.

Skabssiden

Jalousi

Tætningsliste i døren


