
Kabelsanera vid skrivborden  
med vår nya kabellåda Optimal
I takt med att vi får mer och fler 
elektroniska enheter på våra skriv-
bord så ökar problemen med sladd-
härvor under skrivbordet. Detta ger 
ofta upphov till ohygienisk miljö och 
många gånger onödiga avbrott. 
Städpersonalen hoppar ofta över 
städningen under bordet och mycket 
damm och annat skräp blir kvar.

Med vår kabellåda under bordet 
kommer allt el- och datakablage 
upp från golvet, vilket ger städper-
sonalen rätt förutsättning att hålla 
rent. Kabellådan har gångjärn vilket 
gör att det blir  smidigt att komma åt 
sladdar och vägguttag. Lådan har 
en sprintlåsning när den hängs upp 
igen efter att alla stickproppar har 
monterats. Om flera bord står ihop 
används en Wrapstrumpa som enkelt 
sätts fast i ändarna på lådan. Resul-
tatet blir inga kablar på golvet.

Kabellådan har utvecklats tillsam-
mans med våra kunder och efter 
deras behov. Den senaste modellen 
är universell och passar de flesta 
bord och ger en flexibilitet med en 
fast monterad uttagslist på 6 eller  
9 st 230V uttag.  Kabellådan finns för 
både höj- och sänkbara bord, med 
motorer som är monterade under 
bordet, samt för vanliga standard-
bord.

Vi producerar alla våra kabellådor 
själv vilket ger möjlighet för våra 
kunder att vara med och påverka 
slutresultatet med både design och 
färg.

Komplettera med ett bordsuttag på 
skrivbordet så behöver inte perso-
nalen krypa under bordet för att 
komma åt eluttagen. Finns i olika 
utföranden. 
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Art nr Produkt

N1508 Kabellåda Optimal med anpassning 
för bord med motor, höj-/sänkbara

N1510 Kabellåda Optimal för standard bord 

N1503 Bordsuttag 3-vägs med 2,5 m sladd-
ställ

N1504 Bordsuttag 3-vägs med 5 m 
sladdställ

N1505 Bordsuttag 4-vägs med 2,5 m sladd-
ställ

N1506 Bordsuttag 4-vägs med 5 m sladdställ

N1514 Grenuttag med 9x230V uttag, 19″, 3 
m sladdställ

N1516 Grenuttag med 9x230V uttag, 19″,
5 m sladdställ

N1524 Grenuttag med 6x230V uttag, 19″, 
3 m sladdställ

N1628 Grenuttag med 6x230V uttag, 19″,
5 m sladdställ

N1511 Wrapstrumpa, svart

N1515 JIG-låda, för enklare montering

Upp till 
9 x 230V 

uttag

Samla ihop  
sladdarna i en 
wrapstrumpa

3-vägs  
bordsuttag


