
VI SER 
INDIVIDUELLE
BEHOV

NOGLE SER BARE ET KABEL

Hvorfor vælge Scankab?

•  Totalleverandør af kabler og føringsveje

• Dag-til-dag levering / høj leveringssikkerhed

• Egen produktion og udvikling

• Afklip i kundespecifikke længder

• Lagerføring af kundespecifikke produkter

• Personlig service



Fundament for godt samarbejde

Installationsopgaver i industrien stiller ofte høje krav til individuelle 

og kundetilpassede løsninger. Det forudsætter en teknisk stærkt 

funderet leverandør med et bredt sortiment af kabler og føringsveje 

til bygninger, anlæg og maskiner. Scankab er leveringsdygtig i 

installationskabler, brandsikre kabler, gummikabler, industrikabler, 

byggestrømskabler m.fl fra dag til dag. 

Som kabelproducent kan vi desuden let konvertere andre kabeltyper 

til egne brands og derigennem altid sikre en ensartet og høj kvalitet. 

Alt dokumenteres naturligvis med fyldestgørende datablade.

TOTALLEVERANDØR  
TIL INDUSTRIEN

Ensartet kvalitet, dokumentation og høj leveringssikkerhed er 
uomgængelige krav til Scankab som leverandør af industrikabler og 
føringsveje til bygninger, anlæg, maskiner og turnkey-projekter. 

”Udvilklingen i industrien som 

fremtiden byder på, betyder 

bestemt ikke færre kabler eller 

mindre behov for teknisk og 

faglig viden. Her kan Scankab 

bidrage væsenligt og være med 

til at sikre, at udviklingen ikke 

går i stå”.

Morten Rasmussen,  

adm. direktør, Scankab

Uanset om din opgave kræver rustfrie, 

varmegalvaniserede eller el-galvaniserede 

føringsveje, kan Scankab levere varen. Vi 

rådgiver om den overflade og konstruktion, 

der løser din opgave på bedste måde. Udover 

gitterbakker, kabelbakker og kabelstiger 

tilbyder vi også et bredt tilbehørsprogram.

Se sortiment på scankab.dk

Føringsveje i høj kvalitet

Mere end 3500 kabeltyper

Scankab’s sortiment består af mere end 3500 

lagerførte kabler som kan leveres fra dag-til-dag.

• Installationskabler
• Brandsikre kabler
• Industrikabler
• Gummi- og krankabler
• Byggestrømskabler
• Data- og kommunikationskabler
• Mellemspændingskabler
• Marine- og offshorekabler
• Specialkabler
• Kabelsko, skrueforbindelser mm.

Scankab.dk
Byg dit katalog📎

EN 50575

Find vores CPR-klassificerede kabler

scankab.dk

Frontløber på  
CPR-klassificerede kabler

Ny EU-lov har konsekvenser for dig, der skal 

vælge kabelleverandør 

Scankab er med helt fremme - både på viden og på 

lagerføring af CPR-godkendte kabler, der opfylder 

den nye produktstandard EN50575.  Scankab er 

leveringsdygtige i installationskabler med højeste 

brandklasse B2ca- og Cca-s1a, d1, a1.

”Vi hjælper dig som installatør med at rådgive og 

vejlede dine kunder, så de får en optimal brandsikring”

Søren Porse 

Group Operations Manager, Scankab

TOXFREE® 
ROZ1-K EMC

TOXFREE® 
RZ1-K

SCREENFLEX 
VC4V-K J EMC 



+45 7020 3455
Vi tror på direkte dialog
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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 industrien.

SCANKAB STARTEDE  
SOM KABELINDUSTRIENS 
SVAR PÅ ”GARAGEROCK” 


