NOGLE SER BARE ET KABEL

VI SIKRER
DEN DIREKTE
FORBINDELSE
Hvorfor vælge Scankab?
• Totalleverandør af kabler og føringsveje
• Leveringsdygtige i installationskabler med højeste brandklasse (CPR)
• Føringsveje med E90-godkendelse
• Personlig betjening & faglig rådgivning
• Høj leveringssikkerhed
• Egen produktion og udvikling
• Høj og ensartet kvalitet

NÅR SIKKERHED
ER VIGTIGT
Sortimentet omfatter kabler og føringsveje, der
lever op til de skrappe krav, der stilles i forhold til
drift- og brandsikkerhed. Vores produktionssetup
er medvirkende til, at vi kan levere kabler i ekstra
lange længder - uden samlinger.

› Installationskabler
› Forsyningskabler
› Brandsikre kabler
› Byggestrømskabler
› Kabelbakker
› Gitterbakker
› Kabelstiger

Scankab er den oplagte samarbejdspartner, for dig som beskæftiger
sig med opgaver inden for infrastruktur, herunder jernbane, tunnel,
vejanlæg, lufthavn, metro og lignende.

En verden i konstant bevægelse uden nedbrud
Med Scankab som producent og leverandør af kabler og
føringsveje til installationsopgaver inden for infrastruktur,
er du sikker på optimal drift og sikre løsninger.
Vi har 25 års erfaring på kabelmarkedet og er kendt for
vores faglige rådgivning og gennemtænkte totalløsninger.

”Behovet for sikkerhed og konstant
bevægelse, betyder bestemt ikke færre
krav til produkterne. Denne udvikling
vil Scankab gerne bidrage aktivt til at
forbedre”.
Morten Rasmussen,
adm. direktør, Scankab

Reducer risiko for nedbrud
med de rigtige føringsveje

Gitterbakker

Frontløber på
CPR-klassificerede kabler

Kabelbakker

Kabelstiger

Ophængssystemer

BLACK C8
Scankab tilbyder et komplet sortiment af føringsveje til installation, herunder gitterbakker, kabelbakker og kabelstiger. Vi lagerfører
alt fra el-galvaniseret til rustfri 316.
Føringsveje fra Scankab udmærker sig ved,
at det samme ophængssystem kan anvendes til alle tre typer af føringsveje. Det sikrer
en let og hurtig installation uden unødig
lagerbinding i materialer.
Se sortiment på scankab.dk

Hvorfor bør du vælge kabler fra de
højeste brandklasser?
Med B2ca og Cca installationskabler minimeres antallet
af skader, nedbrud og gener i tilfælde af brand.
Disse kabler er med til at forebygge røgudvikling,
partikeldråber og røgsyrer.
Produktfokus:

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.
Find vores CPR-klassificerede kabler

scankab.dk

”Vi hjælper dig som installatør med at rådgive og
vejlede dine kunder, så de får en optimal brandsikring”
Søren Porse
Technical Manager, Scankab

TOXFREE ®
RZ1-K

TOXFREE ®
RZ1-K (AS+)

• TOXFREE® RZ1-K
• TOXFREE® RZ1-K (AS+)
• ALUflex® AL-R

📎

Scankab.dk
Byg dit katalog

EN 50575

ALUflex®
AL-R

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 infrastrukturopgaver som vejanlæg, jernbane, tunnel,
lufthavn, metro og lignende.

+45 7020 3455

Vi tror på direkte dialog

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

