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Korpus
19 mm melaminbelagt plade.

Farve hvid.

Tætningsprofil for 
støvtæt og støjsvag dør.

Skabssider
Sprøjtestøbt ABS.

Stopfunktion og mulighed for 
aflastningshjul.

For anvendelse med kurve 
og bakker i standardmål 
600x400 eller 300x400 mm.

Låger
16 mm spånplade med højtrykslaminat.

3 mm ABS kantliste.

Låger er forsynet med vandret greb.

Glaslåger med 4 mm hærdet glas.

Jalousi i 16 mm PP lameller.

Hængsel
Hængslet har en åbningsvinkel på 270 grader.

Belastningsevne 100 kg.

Sokler
Vandfast krydsfiner med laminat front.

Standard højde 100 mm.
 
Enkelt eller fællessokkel efter ønske.

Standard
Alle standardskabe er tilpaset ISO
standard for kurve og bakker i målene
400x600 mm eller 300x400 mm.

Vi laver gerne kundetilpassede
løsninger i alle mål.

Skabe
Egenskaber
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Højskabe

Højskab uden dør

For montering på sokkel.

Højskab med dør

For montering på sokkel.

Ved bestilling oplyses om døren
ønskes højre- eller venstrehængslet.

Højskab med glasdør

For montering på sokkel.

Ved bestilling oplyses om døren
ønskes højre- eller venstrehængslet.

Høj skab med jalousi

For montering på sokkel. Varenr. 5246130               457 x 680 x 2000 mm, 4 hylder
Varenr. 5246131               457 x 680 x 2000 mm, skabssider
Varenr. 5264130              657 x 480 x 2000 mm, 4 hylder
Varenr. 5264131                657 x 480 x 2000 mm, skabssider

Varenr. 5246120               457 x 650 x 2000 mm, 4 hylder
Varenr. 5246121                457 x 650 x 2000 mm, skabssider
Varenr. 5264120               657 x 450 x 2000 mm, 4 hylder
Varenr. 5264121                657 x 450 x 2000 mm, skabssider

Varenr. 5246110               457 x 650 x 2000 mm, 4 hylder
Varenr. 5246111                457 x 650 x 2000 mm, skabssider
Varenr. 5264110               657 x 450 x 2000 mm, 4 hylder
Varenr. 5264111                657 x 450 x 2000 mm, skabssider

Varenr. 5246100                457 x 630 x 2000 mm, 4 hylder
Varenr. 5246101                 457 x 630 x 2000 mm, skabssider
Varenr. 5264100                657 x 430 x 2000 mm, 4 hylder
Varenr. 5264101                 657 x 430 x 2000 mm, skabssider

BxDxH

BxDxH

BxDxH

BxDxH
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Højskabe væghængte

Højskab uden dør

Leveres med ophængsbeslag.

Højskab med dør

Leveres med ophængsbeslag.

Ved bestilling oplyses om døren
ønskes højre- eller venstrehængslet.

Højskab med glasdør

Leveres med ophængsbeslag.

Ved bestilling oplyses om døren
ønskes højre- eller venstrehængslet.

Højskab med jalousi

Leveres med ophængsbeslag. Varenr. 5246530               457 x 680 x 1826 mm, 4 hylder
Varenr. 5246531                457 x 680 x 1826 mm, skabssider
Varenr. 5264530              657 x 480 x 1826 mm, 4 hylder
Varenr. 5264531                657 x 480 x 1826 mm, skabssider

Varenr. 5246520              457 x 650 x 1826 mm, 4 hylder
Varenr. 5246521                457 x 650 x 1826 mm, skabssider
Varenr. 5264520               657 x 450 x 1826 mm, 4 hylder
Varenr. 5264521                657 x 450 x 1826 mm, skabssider

Varenr. 5246510               457 x 650 x 1826 mm, 4 hylder
Varenr. 5246511                457 x 650 x 1826 mm, skabssider
Varenr. 5264510               657 x 450 x 1826 mm, 4 hylder
Varenr. 5264511                657 x 450 x 1826 mm, skabssider

Varenr. 5246500               457 x 630 x 1826 mm, 4 hylder
Varenr. 5246501                457 x 630 x 1826 mm, skabssider
Varenr. 5264500               657 x 430 x 1826 mm, 4 hylder
Varenr. 5264501               657 x 430 x 1826 mm, skabssider

BxDxH

BxDxH

BxDxH

BxDxH
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Overskabe høje

Overskab uden dør

Kan ophænges eller placeres
på underskab.

Overskab med dør

Kan ophænges eller placeres 
på underskab.

Ved bestilling oplyses om døren
ønskes højre- eller venstrehængslet.

Overskab med glasdør

Kan ophænges eller placeres 
på underskab.

Ved bestilling oplyses om døren
ønskes højre- eller venstrehængslet.

Overskab med jalousi

Kan ophænges eller placeres 
på underskab.

Varenr. 5246330               457 x 680 x 1195 mm, 4 hylder
Varenr. 5246331                457 x 680 x 1195 mm, skabssider
Varenr. 5264330              657 x 480 x 1195 mm, 4 hylder
Varenr. 5264331                657 x 480 x 1195 mm, skabssider

Varenr. 5246320              457 x 650 x 1195 mm, 4 hylder
Varenr. 5246321                457 x 650 x 1195 mm, skabssider
Varenr. 5264320               657 x 450 x 1195 mm, 4 hylder
Varenr. 5264321                657 x 450 x 1195 mm, skabssider

Varenr. 5246310               457 x 650 x 1195 mm, 4 hylder
Varenr. 5246311                457 x 650 x 1195 mm, skabssider
Varenr. 5264310               657 x 450 x 1195 mm, 4 hylder
Varenr. 5264311                657 x 450 x 1195 mm, skabssider

Varenr. 5246300              457 x 630 x 1195 mm, 4 hylder
Varenr. 5246301                457 x 630 x 1195 mm, skabssider
Varenr. 5264300               657 x 430 x 1195 mm, 4 hylder
Varenr. 5264301               657 x 430 x 1195 mm, skabssider

BxDxH

BxDxH
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Overskabe små

Overskab uden dør

Leveres med ophængsbeslag.

Overskab med dør

Leveres med ophængsbeslag.

Ved bestilling oplyses om døren
ønskes højre- eller venstrehængslet.

NB: Skabe i bredde 657 mm leveres
med 2 døre.

Overskab med glasdør

Leveres med ophængsbeslag.

Ved bestilling oplyses om døren
ønskes højre- eller venstrehængslet.

NB: Skabe i bredde 657 mm leveres
med 2 døre.

Varenr. 5243420              457 x 350 x 581 mm, 1 hylde
Varenr. 5243421                457 x 350 x 581 mm, skabssider
Varenr. 5246420               457 x 650 x 581 mm, 1 hylde
Varenr. 5246421               457 x 650 x 581 mm, skabssider
Varenr. 5264420               657 x 450 x 581 mm, 1 hylde
Varenr. 5264421               657 x 450 x 581 mm, skabssider

Varenr. 5243410               457 x 350 x 581 mm, 1 hylde
Varenr. 5243411               457 x 350 x 581 mm, skabssider
Varenr. 5246410               457 x 650 x 581 mm, 1 hylde
Varenr. 5246411               457 x 650 x 581 mm, skabssider
Varenr. 5264410               657 x 430 x 581 mm, 1 hylde
Varenr. 5264411               657 x 430 x 581 mm, skabssider

Varenr. 5243400              457 x 330 x 581 mm, 1 hylde
Varenr. 5243401                457 x 330 x 581 mm, skabssider
Varenr. 5246400               457 x 630 x 581 mm, 1 hylde
Varenr. 5246401               457 x 630 x 581 mm, skabssider
Varenr. 5264400               657 x 430 x 581 mm, 1 hylde
Varenr. 5264401                657 x 430 x 581 mm, skabssider

BxDxH

BxDxH

BxDxH
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Underskabe

Underskabe uden dør

For montering af sokkel.

Underskab med dør

For montering på sokkel.

Ved bestilling oplyses om døren
ønskes højre- eller venstrehængslet.

Underskab med jalousi

For montering på sokkel.

Underskab med skuffer

For montering på sokkel.

Skuffer leveres med skufferammer 
for kurve og bakker.

3 skuffer: 1x10 + 2x20 cm bakke.
4 skuffer: 3x10 + 1x20 cm bakke.
5 skuffer: 5x10 cm bakke.

Varenr. 5246230              457 x 680 x 805 mm, 1 hylde
Varenr. 5246231                457 x 680 x 805 mm, skabssider
Varenr. 5264230               657 x 480 x 805 mm, 1 hylde
Varenr. 5264231               657 x 480 x 805 mm, skabssider

Varenr. 5246253              457 x 650 x 805 mm, 3 skuffer
Varenr. 5246254              457 x 650 x 805 mm, 4 skuffer
Varenr. 5246255               457 x 650 x 805 mm, 5 skuffer
Varenr. 5264253              657 x 450 x 805 mm, 3 skuffer
Varenr. 5264254               657 x 450 x 805 mm, 4 skuffer
Varenr. 5264255              657 x 450 x 805 mm, 5 skuffer

Varenr. 5246210               457 x 650 x 805 mm, 1 hylde
Varenr. 5246211               457 x 650 x 805 mm, skabssider
Varenr. 5264210              657 x 450 x 805 mm, 1 hylde
Varenr. 5264211               657 x 450 x 805 mm, skabssider

Varenr. 5246200              457 x 630 x 805 mm, 1 hylde
Varenr. 5246201                457 x 630 x 805 mm, skabssider
Varenr. 5264200               657 x 430 x 805 mm, 1 hylde
Varenr. 5264201               657 x 430 x 805 mm, skabssider

BxDxH

BxDxH
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Taskeskabe

Taskeskab m. 3 rum, overskab

Kan ophænges eller placeres på
underskab.

Ved bestilling oplyses om døre
ønskes højre- eller venstrehængslet.

Ekskl. lås.

Taskeskab m. 2 rum, underskab

For montering på sokkel.

Ved bestilling oplyses om døre
ønskes højre- eller venstrehængslet.

Ekskl. lås.

Taskeskab m. 6 rum, overskab

Kan ophænges eller placeres på
underskab.

Ekskl. lås.

Taskeskab m. 4 rum, underskab

For montering på sokkel.

Ekskl. lås.

Varenr. 5264315              657 x 450 x 1195 mm, 6 rum

Varenr. 5234215              657 x 450 x 805 mm, 4 rum

Varenr. 5234215              332 x 450 x 805 mm, 2 rum

Varenr. 5234315              332 x 450 x 1195 mm, 3 rum

BxDxH

BxDxH

BxDxH

BxDxH

Taskeskabe kan leveres med lås 
med nøgle, kodelås eller løsning med hængelås.
Spørg din Cisi konsulent og vi hjælper med den 

rigtige løsning .
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Funktionsskabe og bordplader

Gennemrækningsskabe

For anvendelse fra begge sider af skabet.
F.eks. kan opfylding af skabet til en operationsafdeling 
foregå udefra gangen.

Her vist med BD30 brandsikring og blykappe i dør og karm. 
En dørpumpe sikrer at døren ikke utilsigtet kan stå åben.

Instrumentskabe, skopskabe og specialskabe

Vi laver gerne specialskabe med indretninger til 
specielle formål. Det kunne som på billedet være 
skabe med udtræksplader for ophæng af instrumenter, 
eller udtræksplader med ophæng af skoper.

Spørg din Cisi-konsulent til råds og vi finder den bedste 
løsning til dit opbevaringsbehov.

Bordplader laminat

Bordplader med laminat kan leveres med 
lige eller postformet forkant, lige bagkant 
eller huhlkehl på bagkanten.

Eventuelle vaske underlimes for optimal 
hygiejne.

Tal med vores konsulent og få den løsning, 
der passer til dit behov.

Bordplader rustfrit stål

Bordplader i rustfrit stål kan leveres med 
og uden vulstkant.

Eventuelle vaske isvejses bordpladen. 
Vaske kan leveres i alle størrelser.

Tal med vores konsulent og få den løsning, 
der passer til dit behov.
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Sokler og tilsætninger

Sokkel gennemgående

Varenr. 52-sokkel2400

Udført i vandfast krydsfiner m. laminat.

Højde 100 mm.

Sokler for opbygning under en hel skabsopstiling 
leveres usamlet i længde af 2400 mm, 
som tilpasses ved opsætning til den korrekte længde.

Sokkel for enkeltstående skab

Varenr. 52-sokkel

Udført i vandfast krydsfiner m. laminat.

Højde 100 mm.

Leveres samlet med stilleskruer.

Tilpasninger og afdækninger

Tilpasninger og afdækninger mod vægge 
og lofter udføres i hvid melamin.

Vores salgskonsulenter hjælper gerne med 
opmåling, råd og vejledning.

Skrådæk over skabsopstillinger

Et skrådække begrænser støv m.v. i at samle sig ovenpå 
skabet, og herudover umuliggør det, at skabets top 
anvendes til ikke hensigtsmæssig opbevaring af 
depotvarer, kasser m.v.

Skrådæk udføres i hvid melamin og har en hældning på 
30 grader.

Vores salgskonsulenter hjælper gerne med opmåling, råd 
og vejledning.
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Skabsside lige indstik med tiltfunktion

Skabsside lige, dybde 365 mm

Varenr. 4064450

DxH 365x375 mm, ABS plast.

Skabsside lige, dybde 565 mm

Varenr. 4064650

DxH 565x375 mm, ABS plast.

Aflastningshjul for lige skabsside

Varenr. 4064051

Hjælper ved udtræk af kurve med tung last.
Brug 2 stk. hjul pr. bakke/kurv.
Indsættes uden brug af værktøj.

Denne skabsside er standard i alle vore modulskabe.

Skabssiden understøtter maksimal kapacitet, 
idet kurve og bakker kan placeres tæt uanset bakkens højde.

I samspil med stopbrikker monteret på bakken kan man ved at vende 
stopbrikken 180 grader vælge om bakken i udtrækssituationen skal 
”tilte” ned eller stoppe i en næsten vandret position.

Tilt giver lettere adgang og overblik over bakkens indhold, 
særligt i den øverste del af skabet.

Skabssiden er forberedt for aflastningshjul, der let klikkes ind på siden 
uden brug af værktøj.

Skabssiden er udført i sprøjtestøbt ABS plast og har stor slidstyrke.

De lige bærringsflader er lette at aftørre og rengøre.

Funktionsbeskrivelse



Side 5.12

Skabssider skrå/lige indstik

Skabsside skrå, dybde 400 mm

Varenr. 4064430

DxH 400x300 mm, ABS plast.

Skabsside skrå, dybde 600 mm

Varenr. 4064630

DxH 600x300 mm, ABS plast.

Aflastningshjul for skrå skabsside

Varenr. 4064001

Hjælper ved udtræk af kurve med tung last.
Brug 2 stk. hjul pr. bakke/kurv.

Ved indsættelse af bakker og kurve i denne skabsside 
kan der vælges, om bakken skal indskydes i en skrå 
eller lige vinkel.

Lagring af bakker i skrå vinkel giver overblik over 
bakkens indhold - særligt i bakker placeret højt i skabet.

Skabssiden er forberedt for aflastningshjul, der iskrues 
skabssidens ”front-næse”.

Skabssiden er udført i sprøjtestøbt ABS plast og har stor 
slidstyrke.

Funktionsbeskrivelse
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Teleskopudtræk

Hakskinne for montering i skabe

Varenr. 4064090

Længde 90 cm.
Sæt af 4 stk.

Teleskopudtræk for hakskinne, 40 cm dyb

Varenr. 4064049

Sæt af 2 stk.
Max belastning 40 kg.

Teleskopudtræk for hakskinne, 60 cm dyb

Varenr. 4064069

Sæt af 2 stk.
Max belastning 40 kg.

Vores teleskopudtræk monteres i hakskinner og er derved 
flytbare og kan tilpasses den højde, der passer dit til enhver tid 
gældende behov for opbevaring.

Teleskopudtræk letter udtræk af tunge bakker og kurve 
f.eks. ved lagring af væsker, tunge instrumenter eller lignende.

Teleskopudtræk sikrer et 100% vandret udtræk af bakken.

Ingen montageramme er nødvendig da kurve og bakker let 
monteres ned over teleskopets ”montage-beslag”. 
Hvis det ønskes kan bakken sikres med en topmøtrik.

Funktionsbeskrivelse
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Information
Omkring skabe

Standardfarver

White Alpino
M138B

Grey Silver
M142B

Folkestone
F7927

Thistle
F7880VEL

China Blue
F7884VEL

Dusty  Jade
F7879VEL

Azur
F1019Mat

Oceano
F1997Mat

Materiale og konstruktion

Kontakt Cisi for komplet beskrivelse af skabenes 
konstruktion, materialevalg mv. 
 

Farve

Skabskorpus udføres i farve hvid.
Skabslåger og bordplader fås i valgfri farve. 
Vores standard farver af laminat ses på denne side, 
men har du andre ønsker, så tal med vores konsulent. 

Låse

Vi kan hjælpe med mange forskellige alternative 
løsninger for låse med hhv. kode eller nøgle.

Spørg vores konsulent.

Rengøringsanvisning

Aftørring med opvredet klud. 
Der kan anvendes alle almindelige 
neutrale rengøringsmidler.


