
DITT KÖKSKÅP NÅR NYA HÖJDER
Elektriskt höjdjusterbart system där hela överskåpet går 
rakt upp och ned och gör det möjligt för användaren att nå 
föremål i skåpen.

Idealiskt för mycket korta personer eller användare i 
rullstol i privata hem, äldreboenden, institutioner och med 
flera.

Systemet är särskilt användbart för användare i rullstol 
eftersom bänkskivan blir ledigt utrymme när skåpet lyfts 
upp.

Du kan kombinera andra överskåp med VertiElectric-
systemet.

Smartbox for connecting the safety systems of several 
units - In principle, the collision protection devices of one 
or more Verti-Inside, VertiElectric, DiagonalElectric and 
FlexiElectric can be connected. Each system requires its 
own Smartbox.
Note...Smartbox cannot be combined with FlexiPlus.

”Ditt skåp kommer ned så 
att det blir lättare att nå”

VERTIELECTRIC

Styrs av en integrerad manövreringsplatta i till exempel 
framkanten i köket.

Smartbox installed to avoid trapping during upwards 
movement*

* Disclaimer; ”only applies when table top or cabinet moves up into another smartbox-
conected safety strip or safety stop plate”.



Produkterna är tillverkade enligt följande standard: DS/ISO 17966:2016.
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VERTIELECTRIC
Max. belastning: 80/120 kg
Ramhöjd:   70–92 cm
Rambredd:  40–180 cm
Ramdjup:   5 cm
Höjd justering:      30 cm

VERTIELECTRIC – ram för 40–50 cm väggenhet,  
Artikelnr:30-40604 - 30-40605

Enhetsstorlekar för vägg

Enhetsstorlekar för vägg
Artikel: 30-40613 – 30-40618

70–90 cm

5 cm

30 cm

70–90 cm

60 cm

5 cm

60–120 cm

70–90 cm

VERTIELECTRIC – ram för 60 cm väggenhet, 
Artikelnr: 30-40606 – 30-40612 

130–180 cm

70–90 cm

26–33 cm

TIPS:
• Vi rekommenderar dubbla köksluckor för skåp med bredder från 60 cm.  

På det sättet behöver användarna inte flytta sig bakåt för att öppna dörrarna.
• Lämna 3–5 mm utrymme på varje sida av ovanskåpen för att säkerställa att 

skåpen kan röra sig fritt upp och ned.
• Vi rekommenderar alltid säkerhetsstopp för elektriska ramar. 

TILLBEHÖR

OBS! Under den aktuella produkten och i bruksanvisningarna på vår webbplats hittar du mer information om mått, tekniska data, installationsgränssnitt och mycket mer.

Manövrerings-
platta, stor
Artikelnr: 30-67841

Smartbox
Klämskyddssystem
Artikelnr: 30-69002

Ropox Bluetooth
Artikelnr: 30-90591

Säkerhetsstopplatta
Skåpets bredd 40 till 120 cm
Artikelnr: 30-41604 till 30-41612

Säkerhetsstopplatta,
dubbel platta
Skåpets bredd 130 till 180 cm
Artikelnr: 30-41613 till 30-41618

Säkerhetsstopplatta med LED-spot
Skåpets bredd 40 till 120 cm
1 spot Artikelnr: 30-42604 till 30-42606
2 spot Artikelnr: 30-42607 till 30-42612

Safety stop plate med LED-spot
Skåpets bredd 130 till 180 cm
3 spot Artikelnr: 30-42613
4 spot Artikelnr: 30-42614 till 30-42618




