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Skåpet är tillverkat i laminerat björkkryssfanér Sködbordsskivan finns i två varianter - 
Corian® och varmböjd kryssfanér.

Endra är 
reglerbart  
med 30 cm. 

Konstant är ett snyggt vägghängt skötbord med 
uppfällbar skötbordsskiva och fast arbetshöjd. 

Endra är ett vägghängt skötbord där höjden går 
att reglera med 30 centimeter.

ENDRA
Manuellt eller elektriskt höj- och sänkbart

KONSTANT

Alla våra produkter är tillverkade i Sverige

Varmböjd kryssfanér.

NYHET!

Corian®



ENDRA ENDRA EL KONSTANT

Mått uppfälld: 62 cm x 23 cm x 85 cm 
Mått nedfälld: 62 cm x 86 cm x 85 cm 
Skötbädd: 54 cm x 76 cm

Endra är 
manuEllt  
reglErbart  
med 30 cm. 

Mått uppfälld: 62 cm x 23 cm x 85 cm 
Mått nedfälld: 62 cm x 86 cm x 85 cm 
Skötbädd: 54 cm x 76 cm

Endra el är 
Elektriskt 
reglErbart  
med 30 cm. 

Släng & Stäng är sop-
behållare för illaluktande 
avfall som minimerar t ex 
lukten från använda blöjor 
mycket effektivt! 

Mått uppfälld: 62 cm x 23 cm x 85 cm 
Mått nedfälld: 62 cm x 86 cm x 85 cm 
Skötbädd: 54 cm x 76 cm

Blå Blå BlåBjörk Björk BjörkRöd Röd RödVit Vit VitSvart Svart SvartCorian® Corian® Corian®

Björk 8 är en fristående 
blöjkorgshurts med 8 st 
vita utdragbara trådkorgar 
för bl a blöjförvaring. Höjd 
121,5cm, bredd 43,5cm och 
djup 57cm. Trådkorgarnas 
mått är 41×49,5×12cm.

Endras arbetshöjd kan regleras med hjälp av en gasfjäder.  
Skötbordet finns i 5 färger på den varmböjda skivan samt  
i det hygieniska och lättskötta materialet Corian®

Arbetshöjden på Endra el regleras med hjälp av en elektrisk  
motor. Skötbordet finns i 5 färger på den varmböjda skivan  
samt i det hygieniska och lättskötta materialet Corian®

Konstant har samma fina form och materialval som  
Endra men har en fast arbetshöjd.

Tillbehör



Översikt Endra, Endra el och Konstant

Skötbord Endra Endra el Konstant

Funktion

Elektrisk reglerbar arb. höjd •
Manuellt reglerbar arb.höjd •

Fast arbetshöjd •

60 cm • • •
Väggshängt • • •
Uppfällbart • • •

Färg/material

Björk • • •
Blå • • •
Röd • • •
Vit • • •
Svart • • •
Corian® • • •

Du vet väl att vi har över 400  
skötbord till i vårt sortiment? Mer information  om våra Skötbord  hittardu på  

jeltec.se

Björk 80 Forma

Fast 80 med
tillval Stegen

Manuela 80 Corian®

Elin 120H



Kontakt: Tel:013-14 83 00, info@jeltec.se, www.jeltec.se


