NOGLE SER BARE ET KABEL

VI SER
FORSYNINGER
GENNEM
ILD OG VAND

Hvorfor vælge Scankab?
• Totalleverandør af kabler og føringsveje
• Dag-til-dag levering / høj leveringssikkerhed
• Egen produktion og udvikling
• Afklip i kundespecifikke længder
• Specialemballering
• Lagerføring af kundespecifikke produkter
• Personlig service

TOTALLEVERANDØR
TIL MARINE OG OFFSHORE

Udvikler, producent
og leverandør

Marinestiger i høj kvalitet

Hos Scankab forstår vi vigtigheden af ensartet kvalitet, hurtig respons og fleksibilitet.
Vores setup er tilpasset vores kunders behov.
Hver dag leverer vi til en lang række marine- og offshorevirksomheder, der anvender
kabler og føringsveje til alt fra nybygning til
renovering eller opdatering af skibe og boreplatforme.

Scankab lagerfører et bredt sortiment af
marinestiger og tilbehør. Stigerne kan leveres
i HDG eller 316SS og fås i materialetykkelser
3-5 mm.

Vores sortiment af marineog offshorekabler har
naturligvis de nødvendige
certifikater og godkendelser.

Find vores marine- og offshoresortiment

scankab.dk

Ensartet kvalitet, dokumentation og høj leveringssikkerhed
er uomgængelige krav til Scankab som leverandør af kabler og
føringsveje til marine- og offshoreindustrien.
Driftssikkerhed ombord
Scankabs sortiment af skibs- og offshorekabler består af en
række særligt slidstærke kabeltyper, som alle har de nødvendige godkendelser. Vores halogenfrie og brandsikrede skibskabler er specielt designede til at overføre strøm under ekstreme
forhold - eksempelvis ved brand.
Vores offshorekabler er udviklet til anvendelse på f.eks. boreplatforme, hvor der kan være risiko for mudder, boremateriale
eller rensningsmidler. Kablerne er UV-bestandige, vandafvisende og mudderresistente. Alle vores kabler er grundigt testet for
at garantere deres levetid i krævende miljøer.

”De ekstra høje krav der stilles til
produkter, der anvendes i marine- og
offshoreindustrien bekræfter os i,
at markedet efterspørger produkter
af høj kvalitet samt at ønsket om
teknisk og faglig sparing er vigtigt.
Her kan Scankab bidrage væsenligt
og være med til at sikre, at de rigtige
produkter også kan leveres”.
Morten Rasmussen,
adm. direktør, Scankab

Vi leverer dine kabler fra
dag-til-dag i færdige mål

TOXFREE ®

• Installationskabler
• EMC-skærmede kabler
• Brandsikre kabler
• Instrumentkabler
• Signalkabler
• Monteringsledning
• Datakabler
• og meget mere...

TOXFREE ®
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Scankab.dk
Byg dit katalog

SCANKAB STARTEDE
SOM KABELINDUSTRIENS
SVAR PÅ ”GARAGEROCK”
Helt fra starten var Scankab en oprører i kabelbranchen. Fra et
lille lager i garagen solgte virksomheden kabler og udfordrede
markedet for kabler. I dag er det stadig en del af Scankabs
DNA at sætte nye standarder for branchen. Scankab udvikler,
producerer og leverer kvalitetskabler samt føringsveje til
opgaver indenfor marine- og offshore industrien.

+45 7020 3455

Vi tror på direkte dialog
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