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Skuffevogne

Sikkerhed

Hjulplacering sikrer stabilitet, 
så vognen ikke vælter ved 
skuffeudtræk. 

Super letkørende hjul
hvoraf 2 er med bremse.

Alle skuffevogne leveres
standard med centrallås. 
 

Hygiejne

Glatte rengøringsvenlige overflader.

Udtagelige bakker og kurve for let 
rengøring.

Hjul udviklet særligt til brug
i hospitalsmiljø.

Orden

Alle skuffer har mulighed for
fleksibel inddeling med skillevægge.

Alle skuffer er med fuldt udtræk 
som giver overskuelighed over hele 
skuffens indhold.

Brugervenlighed

Skuffeudtræk med softclose,
som selv trækker skuffen ind 
ved lukning. 

Lås omstilles let fra f.eks.
lås af alle skuffer til lås af 
enkelte eller ingen skuffer. 

Hjulenes høje kvalitet
gør det lettere at køre med 
vognen. 

Fleksibilitet

Individuel skuffeindretning
med uendelige muligheder
for inddeling med skillevægge.

Tilbehør kan let af- og påmonteres 
vognens top og sider og dermed 
tilpasses det konkrete behov.

Standard

Kompatibel med ISO standard.

Størrelse 60x40 eller 30x40.

Egenskaber
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Skuffevogne
Eksempler på funktionsvogne

Skuffevogn med 5 skuffer bestykket med:

    Rustfri topplade

    Rukolås i øverste skuffe

    Lilla skuffehåndtag

    Opstander med tiltbokse,
    holder for labelruller og
    rustfri plade for spritdispenser

    Tilbehørsskinner med journalholder 
    og kateterboks

Skuffevogn med 4 skuffer bestykket med:

    Grønne skuffehåndtag

    Melaminplade påmonteret
    spritdispenser (sygehusets egen model),
    holder for WetWipe og
    holder for æske med masker

    Kørehåndtag

Skuffevogn med 5 skuffer bestykket med:

    Skuffehåndtag i forskellige farver

    Infusionsstativ

    Kørehåndtag

    Tilbehørsskinner med affaldsspand og 
    kanylebøtteholder

Skuffevogn med 4 skuffer bestykket med:

    Topplade med galleri

    Plomberingslås

    Kørehåndtag

    Tilbehørsskinner med trådkurv og
    holder for iltflaske

Anæstesivogn

Isolationsvogn

Dropvogn

Hjertestopvogn
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Højde 75,5 cm

30x40 cm skuffemoduler
Målskema og varianter

Højde 87,5 cm

Højde 99,5 cm Højde 111,50 cm

Varenr. 2334103
2x10 cm - dyb skuffe
1x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334104
4x10 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334113
1x10 cm - dyb skuffe
2x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334114
3x10 cm - dyb skuffe
1x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334115
5x10 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334123
3x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334124
2x10 cm - dyb skuffe
2x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334125
4x10 cm - dyb skuffe
1x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334126
6x10 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334134
1x10 cm - dyb skuffe
3x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334135
3x10 cm - dyb skuffe
2x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334136
5x10 cm - dyb skuffe
1x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2334137
2x5 cm - dyb skuffe
4x10 cm - dyb skuffe
1x20 cm - dyb skuffe

Skuffevogne findes i mange størrelser 
og varianter. Find den højde og den 
kombination af skuffer, der passer til 
dit behov.
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47,0 cm 55,5 cm
Skuffevogne for bakker og kurve
i størrelse 30x40 cm

Skuffer kan også fås i dybden 5 cm
Spørg din salgskonsulent
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Højde 74,0 cm

60x40 cm skuffemoduler
Målskema og varianter

Højde 86,0 cm

Højde 98,0 cm Højde 110,0 cm

Varenr. 2364103
2x10 cm - dyb skuffe
1x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2364104
4x10 cm - dyb skuffe

Varenr. 2364113
1x10 cm - dyb skuffe
2x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2364114
3x10 cm - dyb skuffe
1x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2364115
5x10 cm - dyb skuffe

Varenr. 2364123
3x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2364124
2x10 cm - dyb skuffe
2x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2364125
4x10 cm - dyb skuffe
1x20 cm - dybskuffe

Varenr. 2364126
6x10 cm - dyb skuffe

Varenr. 2364134
1x10 cm - dyb skuffe
3x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2364135
3x10 cm - dyb skuffe
2x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2364136
5x10 cm - dyb skuffe
1x20 cm - dyb skuffe

Varenr. 2364137
2x5 cm - dyb skuffe
4x10 cm - dyb skuffe
1x20 cm - dyb skuffe
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77,0 cm 55,5 cmSkuffevogne for bakker og kurve
i størrelse 60x40 cm
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Skuffevogne
30x40 cm skuffemoduler

Skuffevogn, 3 skuffer 
med centrallås

Varenr. 2334103
47,0 x 55,5 x 75,5 (BxDxH)
2 x 10 cm - dybe skuffe
1 x 20 cm - dyb skuffe

For bakker og kurve 
størrelse 30x40 cm.

Skuffevogn, 4 skuffer 
med centrallås

Varenr. 2334114
47,0 x 55,5 x 87,5 (BxDxH)
3 x 10 cm - dybe skuffer
1 x 20 cm - dyb skuffe

For bakker og kurve 
størrelse 30x40 cm.

Skuffevogn, 5 skuffer 
med centrallås

Varenr. 2334125
47,0 x 55,5 x 99,5 (BxDxH)
4 x 10 cm - dybe skuffe
1 x 20 cm - dyb skuffe

For bakker og kurve 
størrelse 30x40 cm.

Skuffevogn, 6 skuffer 
med centrallås

Varenr. 2334136
47,0 x 55,5 x 111,5 (BxDxH)
5 x 10 cm - dybe skuffer
1 x 20 cm - dyb skuffe

For bakker og kurve 
størrelse 30x40 cm.

Standard
Bestykning

Alle vogne leveres standard 
med:

      Topplade med spild-kant udført  
       i ABS plast.

      Centrallås med nøgle, 2 nøgler  
      leveres med vognen.

      Skuffehåndtag i farve rød.

      Skufferammer beregnet for        
      bakker og kurve i størrelse 
      30x40 eller 60x40 cm.
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Skuffevogne
60x40 cm skuffemoduler

Skuffevogn, 3 skuffer 
med centrallås

Varenr. 2364103
77,0 x 55,5 x 74 (BxDxH)
2 x 10 cm - dybe skuffe
1 x 20 cm - dyb skuffe

For bakker og kurve 
størrelse 60x40 cm.

Skuffevogn, 4 skuffer 
med centrallås

Varenr. 2364114
77,0 x 55,5 x 86 (BxDxH)
3 x 10 cm - dybe skuffer
1 x 20 cm - dyb skuffe

For bakker og kurve 
størrelse 60x40 cm.

Skuffevogn, 5 skuffer 
med centrallås

Varenr. 2364125
77,0 x 55,5 x 98 (BxDxH)
4 x 10 cm - dybe skuffe
1 x 20 cm - dyb skuffe

For bakker og kurve 
størrelse 60x40 cm.

Skuffevogn, 6 skuffer 
med centrallås

Varenr. 2364136
77,0 x 55,5 x 110 (BxDxH)
5 x 10 cm - dybe skuffer
1 x 20 cm - dyb skuffe

For bakker og kurve 
størrelse 60x40 cm.

Bakker og kurve placeres 
let i vognens skufferammer. 
Bakker og kurve bestilles separat.



Topplade aftagelig i ABS 
for vogn 60x40

Varenr. 2600102

Alle vogne 60x40 leveres 
standard med denne topplade. 

Topplade i rustfrit stål
for skuffevogn 60x40

Varenr. 2600103

Topplade i rustfri stål,
for vogn 30x40

Varenr. 2600103-30

Opklappelig skriveplade 
for vogn

Varenr. 2600110

Pladestørrelse BxD: 40 x 42 cm. 
 

Topplade med galleri
i ABS for vogn 60x40

Varenr. 2600104
Udført med ekstra høj spildkant
på de 3 sider.
Vognens højde øges med 60 mm. 

Topplade aftagelig i ABS 
for vogn 30x40

Varenr. 2600102-30

Alle vogne 30x40 leveres 
standard med denne topplade. 

Kørehåndtag

Varenr. 2600361
Ved bestilling oplyses om 
montering ønskes på højre 
eller venstre side. 

Galleritop med 
rustfri udtræksplade for 
vogn 60x40 

Varenr. 2600101
Plade udtrækkes i højre side.
Størrelse af udtræksplade:
38,7 x 29,9 cm (BxD). 
100% stabil med vandret udtræk. 
Vognens højde øges med 110 mm.
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Skuffevogne
Tilbehør

Tilbehørsskinne i 
aluminium

Varenr.2600362

Kan monteres i 4 forskellige højder 
på hver side af vognen.

Douflex tilbehørsskinne

Varenr. 2600362-1
For påsætning af udstyr med 
‘‘kulisseklo’’.



Skuffehåndtag i farve lilla 
for vogn 60x40

Varenr. 2600291

Skuffehåndtag 30 cm i 
farve lilla for 30x40 vogn

Varenr. 2600291-30 

Skuffehåndtag i farve grøn 
for 60x40 vogn

Varenr. 2600292

Skuffehåndtag 30 cm i 
farve grøn for 30 x 40 vogn

Varenr. 2600292-30

Skuffehåndtag i farve blå 
for 60x40 vogn

Varenr. 2600293

Skuffehåndtag 30 cm 
i farve blå for 30 x 40 vogn

Varenr. 2600293-30

Skuffehåndtag i off-white 
for 60x40 vogn

Varenr. 2600294

Skuffehåndtag 30 cm 
i farve off-white for 
30 x 40 vogn

Varenr. 2600294-30

Ekstra nøgle til 
skuffevogn

Varenr. 2600201

Vogne leveres standard med 
centrallås med 2 stk. nøgler.

Rukolås 1607
monteret i øverste skuffe

Varenr. 2600220

Låser én skuffe.

Elektronisk kodelås

Varenr. 2600210

Omkodes let ved hjælp af en 
masterkode. Leveres med 2 stk. 
AAA 1.5V batteri. 
Batterilevetid: 15.000 åbninger
Indikatorlampe for lavt 
batteriniveau.

Plomberingslås

Varenr. 2600224

Forsegling

Varenr. 1700405
I blå plast.
Sælges i kolli á 100 stk.
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Skuffevogne
Tilbehør
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Skuffevogne
Tilbehør

Infusionsstativ
højdejusterbart

Varenr. 2600501

Højdejusterbart.
Forkromet.
Monteres højre eller venstre 
side bag på vognen.

Svingbar arm med plade 
for defibrilator

Varenr. 2600504

Udført i aluminium.
Pladestørrelse 38 x 34 cm (BxD).
Monteres på højre eller venstre 
side bag på vognen.

Plade rustfri for 
spritdispenser

Varenr. 2600505

Her vist monteret på 
stativ for tiltbokse.
Spritdispenser leveres og 
monteres af sygehuset.

Plade melamin 60x40
monteret på opstander

Varenr. 2600506

For montering af holdere til
f.eks. handsker, desinfektionsklude, 
spritdispenser m.v.

Hjertestopplade med 
ophængsbeslag

Varenr. 2600502

Udført i akryl.
Størrelse 51 x 44 cm.
Monteres bag på vognen.

Beslag for skammel
til skuffevogn

Varenr. 2600610

For fastgørelse af skammel på vogn.

Et-trinskammel

Varenr. 6430632

Med gummi-belægning til brug på 
f.eks. hjertestopvogne.
Størrelse 450 x 400 x 250 mm (BxDxH).

Kroge 2 stk for gulvskilt 
til skuffevogn

Varenr. 2600612

Gulvskilt gult med 
orange markering 

Varenr. 8380100

Til brug på f.eks. hjertestopvogne. 
Gulvskiltet anvendes som markering 
foran f.eks. et patientrum, så tilkaldt 
personale nemt finder den akutte 
patient.

Douflex/kulisseskinne for 
montering på stativ

Varenr. 2600511

For påsætning af udstyr med ”kulisseklo” 
over vognens topplade. 

Skal bestilles sammen med
”stativ for montering” (varenr. 2600503).

CISI BILLEDE
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Skuffevogne
Tilbehør

Affaldsspand

Varenr. 2700403

Matriale: polypropylen.
Størrelse 26 x 20 x 36,5 cm (BxDxH).

Kanylebøtteholder
kvadratisk

Varenr. 2700410

Kanylebøtteholder 15 x 15 cm.

Varenr. 2700413

Kanylebøtteholder 19 x 19 cm.

Trådkurv

Varenr. 2700406

Størrelse 44 x 16 x 19 cm (BxDxH).

Holder for æske
med masker

Varenr. 2700420

Matriale: Rustfri stål.
Passer til æsker i størrelse 
18 x 10,5 x 10 cm (BxDxH)

Holder i rustfrit 
for spritflaske

Varenr. 2700425

75x75x170 mm (BxDxH)

Række med 3 rustfrie kroge for 
ophæng på tilbehørsskinne

Varenr.  2700422

Pladestørrelse: 150 x 50 mm
Kroge: Ø8 mm - L: 30 mm

Kanylebøtteholder
rund

Varenr. 2700411

Kanylebøtteholder Ø12 cm.

Journalholder A4

Varenr. 2700407  Vertikal
Varenr.  2700407-1  Horisontal

Udført i hvidlakeret stål.

Holder for wetwipe

Varenr. 2700440AC

Matriale: Akryl.

Affaldsposestativ

Varenr. 2700408

Matriale: hvidlakeret tråd.



Side 1.12

Skuffevogne
Tilbehør

Holder for 1 pakke handsker

Varenr. 2700402

Matriale: hvidlakeret tråd.
For æsker størrelse 24 x 13,5 cm (BxD).

Holder akryl for 3 pakker
handsker for tilbehørsskinne

Varenr. 2700402AC-3

Matriale: Akryl.
For æsker størrelse 12,5 x 8,5 cm (BxD).

Holder for 3 pakke handsker

Varenr. 2700402-3

Matriale: hvidlakeret tråd.
For æsker størrelse 24 x 13,5 cm (BxD).

Holder for 3 pakker handsker, 
rustfri, for tilbehørsskinne

Varenr. 2700402RF-3

Matriale: Rusfrit stål.
For æsker størrelse 12,5 x 8,5 cm (BxD).

Holder for iltflaske

Varenr. 2700404

Matriale: hvidlakeret tråd.
Cylinder størrelse Ø10,5 cm.

OBS! Monteres ved hjælp 
af 2 stk tilbehørsskinner.

Holder akryl for 3 pakker
handsker, for tilbehørsskinne

Varenr. 2700402AC-3NITRIL

Matriale: Akryl
For æsker størrelse 13,5 x 5,5 (BxD).

Kateterbox

Varenr. 2700405

Størrelse 10,2 x 10,2 x 45 cm (BxDxH).

OBS! Monteres ved hjælp 
af 2 stk tilbehørsskinner. 

Fandt du ikke, det du søgte, 
så kontakt vores salgskonsulent. 

Vi hjælper gerne med specialløsninger.



Stativ for 2 rækker tiltbokse

Varenr. 2600503

Stativ for 3 rækker tiltbokse 

Varenr. 2600503-1

Tilt-bokse bestilles separat. 
Monteres let på vognens bagside 
i de forberedte monteringsgevind.

Række med 3 tilt-bokse

Varenr. 1500903
60,1 x 19,8 x 23,8 cm.

Varenr. 1500903-1
Skillevæg for kassette 
med 3 tilt-bokse.

Række med 4 tilt-bokse

Varenr. 1500904
60,1 x 17,2 x 20,6 cm.

Varenr. 1500904-1
Skillevæg for kassette 
med 4 tilt-bokse.

Række med 5 tilt-bokse

Varenr. 1500905
60,1 x 13,6 x 16,3 cm.

Række med 6 tilt-bokse

Varenr. 1500906
60,1 x 9,4 x 11,2 cm.
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Skuffevogne
Tilt-bokse

Information
Omkring Tilt-bokse

Materiale
Polystyren

Farve
Udvendig kasette: off-white.
Indvendige tilt-bokse: transparent.

Rengøring
Tilt-boksene kan tages helt ud af 
kassetten for rengøring. 
      Afvaskes med neutral sæbe. 
      Tåler ikke maskinvask.
      Tåler ikke rengøring med sprit. 
 
Temperaturbestandighed
Max. 50° C. 

Anvendelse
Særdeles velegnede til lukket opbev-
aring af små artikler, der kræver hurtig 
og let adgang. 
Brug dem f.eks. på:
     Dropvognen til sprøjter.
     Kanyler.
     Vatkugler osv.
     Kan monteres direkte på væg.
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Information

GRØN

LILLA

BLÅ

OFF-WHITE

Hos Cisi kan skuffehåndtag endvidere 

leveres i følgende farver:

Omkring skuffevogne

Materiale og konstruktion

Pulverbelagt stålkonstruktion.
Topplade i ABS plast.
Fenderliste i ABS plast.
125 mm hjul ‘‘medical grade’’.
2 hjul med bremse.
Teleskopudtræk med softclose. 

 
Farve

Off-white korpus.
Røde skuffehåndtag.

Skuffefronter kan også fås i farver
evt. gul til isolation vogn. 

Belastningsevne

Vogn: max. 100 kg.
Skuffeudtræk: max. 15 kg.

 

Lås

Centrallås med nøgle er standard. 
Låsemekanismen kan indstilles til at låse alle/nogle/
ingen skuffer.
Elektronisk kodelås kan bestilles mod tillæg.  
Rukolås kan bestilles mod tillæg. 

Rengøringsanvisning

Vognen aftørres med opvredet klud. Der kan an-
vendes alle almindelige neutrale rengøringsmidler. 
Bakker udtages og kan maskin- eller håndvaskes med 
neutrale rengøringsmidler. Tåler aftørring med sprit.


