
SOM EL-INSTALLATØR 
VED DU, AT VERDEN 
VILLE BRYDE 
SAMMEN UDEN

NOGLE SER BARE ET KABEL

Hvorfor vælge Scankab?
•   Over 3500 kabeltyper på lager
•   Komplet program med føringsveje
•   Mulighed for natlevering
•   Personlig betjening
•   Mulighed for online bestilling
•   Direkte levering til byggeplads
•   Faglig rådgivning
•   Egen produktion og udvikling
•   Høj og ensartet kvalitet



Mere end 3500 kabeltyper

Scankabs 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 tilbyder et komplet sortiment af 
føringsveje til installation i alle industrier og 
byggerier. 

 
Føringsveje fra Scankab udmærker sig ved, 
at det samme ophængssystem kan anven-
des til alle tre typer af føringsveje. Det sikrer 
en let og hurtig installation uden unødig 
lagerbinding i materialer. 

Se sortiment på scankab.dk

Scankab.dk
Byg dit katalog📎📎

Føringsveje fra Scankab

SCANLET PLUS® 

TOXFREE®

RZ1-K

ALUflex®  
AL-S/M/R

TOTALLEVERANDØR AF  
KABLER & FØRINGSVEJE

Gitterbakker Kabelbakker

Kabelstiger Ophængssystemer

EN 50575

Find vores CPR-klassificerede kabler

I front 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,  -s 1 a, 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

scankab.dk

BLACK C8

Bestil når det passer dig 
på Scankab.dk
På scankab.dk kan du bestille døgnet 
rundt og få leveret dine varer fra dag-
til-dag.

Kontakt Freddy på 70 20 3455 og få 
dit login i dag. Det lønner sig i morgen.



+45 7020 3455
Vi tror på direkte dialog

Scankab A/S  ·  Malervænget 3  ·  DK-5560 Aarup  ·  +45 7020 3455  ·  scankab@scankab.dk  ·  scankab.dk

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 

service- og entrepriseopgaver inden for el-installation.

SCANKAB STARTEDE  
SOM KABELINDUSTRIENS 
SVAR PÅ ”GARAGEROCK” 


