
DIN BORDSSKIVA  
NÅR NYA HÖJDER
System som kan justeras elektriskt i höjdled gör att du 
enkelt kan justera bänkskivan till perfekt arbetshöjd för både 
personer som sitter eller står.

Systemet är särskilt lämpligt för användare i rullstol eftersom 
det låter dig ändra bänkskivans höjd omedelbart så att den 
passar just din aktivitet.

Det finns också hörnlösningar med Flexi-systemen så att 
vasken, spishällen och arbetsytorna kan justeras tillsammans 
på en gång.

Flexi-systemen är perfekta för hem, skolor, skolkök, vårdhem, 
äldreboenden och för personer med funktionsnedsättning.

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.

”Perfekta arbetsförhållanden 
– oavsett längd”

FLEXIELECTRIC/FLEXICORNER

Ropox FlexiElectric- och FlexiCorner-lösning.

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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FLEXIELECTRIC/FLEXICORNER Max. belastning: 150 kg jämnt fördelat
Höjd:   65–95 cm
Längd:   60–300 cm
Färg:  RAL 9010

FLEXIELECTRIC – ram inklusive bänkskiva och framkant

55-295 cm

65-95 cm

60-300 cm

MODELLER/
ARTIKEL

  30-66060/
30-66100

  30-66105/
30-66150

 30-66155/
30-66200

  30-66205/
30-66250

 30-66255/
30-66300

BÄNKSKIVANS 
LÄNGD

  60-100 cm  105-150 cm 155-200 cm 205-250 cm 255-300 cm

85-295 cm85-295 cm

65-95 cm

90-300 cm 90-300 cm

58-62 cm

FLEXIELECTRIC CORNER – ram inklusive bänkskiva  
                   och framkant

TILLBEHÖR

FLEXIELECTRIC – standardram för bänkskiva

FLEXIELECTRIC CORNER – standardram för bänkskiva

Standard 58-62 cm

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

Stödarm
Vänster Art.nr: 30-67645 till 30-67649
Höger Art.nr: 30-67644 till 30-67648

Kåpa för vatten/avlopp
Artikelnr: 30-67635

Avståndsbeslag
Artikelnr:
30-67672

Beslag för dekorpaneler
Artikelnr: 30-67760

Säkerhetslist,  
längd 56-920 cm
Artikelnr: 30-69056 till 
30-69920

Höjdjusterbar program-
mering, 0-66 cm
Artikelnr: 30-93700

Stödarmar för bänkskiva, 
djup 38-72 cm
Artikelnr: 30-67619 till
30-67627

Stödfot, avlastning av vägg
49 cm Artikelnr: 30-67703
30 cm Artikelnr: 30-67702

Teleskopisk täckkåpa
utan/med stödfot
Art.nr: 30-67735/30-67737

Manövreringsplatta, 
stor
Artikelnr: 30-67841

Smartbox
Klämskyddssystem
Artikelnr: 30-69002




