
DITT KÖKSKÅP NÅR  
NYA HÖJDER
Elektriska höjdjusterbara hyllor gör det möjligt för använd-
aren att enkelt nå föremål i skåpen.

Perfekt för barn, korta personer och användare i rullstol.

Systemet är särskilt lämpat för användare i rullstol efter-
som du når de två nedre hyllorna utan att behöva öppna 
skåpluckorna först.

VertiInside överskåpssystem ser ut som alla andra vanliga 
köksskåpssystem i allmänhet, och du justerar hyllorna med 
en kontrollpanel som till exempel är inbyggd i framkanten. 

Smartbox används för att koppla ihop flera 
säkerhetssystem - I princip kan kollisionsskydden på en 
eller flera Verti-Inside, VertiElectric, DiagonalElectric 
och FlexiElectric anslutas. Varje system kräver sin egen 
Smartbox.
Obs...Smartbox kan inte kombineras med FlexiPlus.

VERTIINSIDE

”Enkel åtkomst till hyllorna – 
oavsett hur lång du är”

Med VertiInside behöver du inte öppna
skåpdörren.

Smartbox installerad för att förhindra fastklämning
vid förflyttning uppåt*

* Ansvarsfriskrivning; ”Gäller endast när en bänkskiva eller ett skåp körs  upp mot en säker-
hetslist eller säkerhetsstopplatta som är ansluten till en Smartbox”.



Produkterna är tillverkade enligt följande standard: DS/ISO 17966:2016.
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VERTIELECTRIC Max. belastning: 80 kg jämnt fördelat
Ramhöjd:  70,4 cm
Rambredd:  40–100 cm
Ramdjup:  26,5/31 cm
Höjd justering:    49,5 cm

TIPS:
• Vi rekommenderar dubbla luckor för skåp med en bredd från 60 cm 

för att användarna inte ska behöva backa för att öppna luckorna.
• Tillsammans med produkten får du också två inbyggda säkerhets-

stopp; ett högst upp och ett längst ned.

TILLBEHÖR

VERTIINSIDE – väggenhetens storlek:

BREDD/DJUP 26,5 cm 31,0 cm

40 cm 30-40404 30-40414

50 cm 30-40405 30-40415

60 cm 30-40406 30-40416

70 cm 30-40407 30-40417

80 cm 30-40408 30-40418

90 cm 30-40409 30-40419

100 cm 30-40410 30-40420

Min.
71 cm

Väggenhetens storlek

Storlek höjdjusterbart system

40 till 100 cm

26,5 eller 31 cm

70,8 cm

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

1 spot, djup 26,5 cm
Längd 40 till 60 cm
Artikelnr: 30-40444 till 30-40446 

1 spot, djup 31 cm
Längd 40 till 60 cm
Artikelnr: 30-40454 till 30-40456 

2 spot, djup 26,5 cm
Längd 70 till 100 cm
Artikelnr: 30-40447 till 30-40450

2 spot, djup 31 cm
Längd 70 till 100 cm
Artikelnr: 30-40457 till 30-40460 




