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Hæve/sænke stativer, fritstående
ca-fleksibel
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Hæve/sænke stativer, fritstående

Stativ set uden bordplade.

Vare nr. CA 100
Standard el-drevet hæve/sænke stativ med
trinløs indstilling af arbejdshøjde mellem
800 og 1000 mm.
Standard brede på stativ 570 mm.
Hæve/sænke stativer i ca-fleksibel serien
er yderst velegnede til at indsætte under
eksisterende bordplader.
Alle stativer er udstyret med 3 stk
aktuator, for at opnå en stabil kørsel.
Al elektronik: aktuatorer, kontrolboks og
elkabler er placeret i inddækningerne.
Derfor ingen besværlig eftermontage af
boks og kabler.
Inddækningerne letter rengøringen og
beskytter elektronikken optimalt.
Stativet leveres med rustfri, aftagelige
riste- og/eller pladehylder, der kan gå i
opvaskemaskinen.
ca-fleksibel skabs- og skuffemoduler kan
monteres i stativet.
Aftagelige pladehylder.

Materiale:
Rustfri stål
Overflade:
Slebet
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Hæve/sænke stativer, væghængte
ca-fleksibel

Hæve/sænke stativer, væghængte
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Stativ set bagfra og uden bordplade.
Vare nr. CA 100V
Standard el-drevet væghængt hæve/
sænke stativ med trinløs indstilling af arbejdshøjde mellem 800 og 1000 mm. Stativet er støttet af forben.
Alle stativer er udstyret med 3 stk
aktuator, for at opnå en stabil kørsel.
Al elektronik: aktuatorer, kontrolboks og
elkabler er placeret i inddækningerne.
Derfor ingen besværlig eftermontage af
boks og kabler.
Inddækningerne letter rengøringen og
beskytter elektronikken optimalt.
Stativet leveres med rustfri, aftagelige
riste- eller pladehylder, der kan gå i opvaskemaskinen.
ca-fleksibel skabs- og skuffemoduler kan
monteres i stativerne.

Aftagelige pladehylder.
Materiale:
Rustfri stål
Overflade:
Slebet
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Hæve/sænke stativer, fritstående
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Hæve/sænke stativer, fritstående

Stativ set uden bordplade.

Vare nr. CA 474

Fritstående stativer bestilles
200 mm kortere end bordpladen.
Standard brede på stativ 570 mm.
Bordhøjden indstilles fra bordkontakt
(som std. er placeret i venstre side), trinløst til
korrekt arbejdsstilling. Mellem min. og
max. højde er der 200 mm.
Stativet er udført i rustfri stål
og er forsynet med et aktuatorsæt
bestående af:
2 til 3 stk aktuator
1 stk kontrolboks
1 stk bordkontakt
Stativet leveres med rustfri, aftagelige
riste- eller pladehylder, der kan gå i opvaskemaskinen.
Overflade:
Slebet.

Aftagelige pladehylder.

Bordpladestørrelse:
Til 2 aktuatorer
Max. længde x bredde
2500 x 700 mm
Til 3 aktuatorer
Max. længde x bredde
4200 x 700 mm.
For bordpladestørrelser med andre dimensioner hvor der skal bruges 4 eller flere
aktuatorer

Ring for pris!
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Hæve/sænke stativer, væghængte
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Stativ set bagfra og uden bordplade.

Vare nr. CA 472

Hæve/sænke stativer, væghængte

Vægmonterede stativer bestilles
200 mm kortere end bordpladen.
Bordhøjden indstilles fra bordkontakt
trinløst til korrekt arbejdsstilling. Mellem
min. og max. højde er der 200 mm.
Stativet er udført i rustfri stål
og er forsynet med et aktuatorsæt
bestående af:
2 til 4 stk aktuator
1 stk kontrolboks
1 stk bordkontakt
Stativet leveres med rustfri, aftagelige
riste- eller pladehylder, der kan gå i opvaskemaskinen.
Overflade:
Slebet.

Aftagelige pladehylder.

Bordpladestørrelse:
Til 2 aktuatorer
Max. længde x bredde
2500 x 700 mm

NB! Der må ikke monteres ca-moduler
i stativet pga. klemningsfare!

Til 3 aktuatorer
Max. længde x bredde
4200 x 700 mm.
For bordpladestørrelser med andre dimensioner hvor der skal bruges 4 eller flere
aktuatorer

Ring for pris!
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Hæve/sænke, mobil serveringsbord

Hæve/sænke, mobil serveringsbord
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Vare nr. VA0000
Mobilt serveringsbord med hæve/sænk.
Serveringsbordet kan let og ubesværet
flyttes til serveringspladsen.
Trinløs indstilling søger for den ergonomiske rigtige indstilling af arbejdshøjden så
man undgår arbejdsskader.
Serveringsbordet er vedligeholdelsesfri og
meget rengøringsvenligt.
Serveringsbordet er højdejusterbar fra 8001200 mm arbejdshøjde. Styreenheden er
opladningsbar og klarer ca. 50 max justeringer på en opladning! Ladeudtaget sidder
i betjeningspanelet og er let tilgængelig.
Oplader medfølger.
Serveringsbordet fås i standard størrelsen
600 x 1200 mm. med og uden vulstkant.
Bordpladen kan fås i andre dimensioner ring for pris!

Materiale:
Rustfri stål
Overflade:
Slebet
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Hæve/sænke, kundetilpassede

Hæve/sænke, kundetilpassede
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Tilpasset kundens ønsker og behov - vi hjælper gerne i idéfasen!
Ring for pris!

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S · Tlf.: 6395 0500

4-12-12

Ret til ændringer forbeholdes.

