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Skötbord 
Vi har valt att leverera våra skötbord kompletta, dvs 
att madrass och höga sarger alltid ingår och är in-
räknade i priset. Väljer man ett skötbord med tvättho 
medföljer blandare och avloppsdetaljer. För oss 
finns det inga ordrar som är för små. Därför tillkom-
mer aldrig några extrakostnader som expeditions- 
eller faktureringsavgifter. Du behöver inte heller 
betala extra för emballage. Kostnader för moms och 
frakt tillkommer. 

Tillbehör
Behov av tillbehör varierar från kund till kund. Därför 
har vi ett antal skötbordstillbehör som gör ditt jobb 
ännu lättare. De allra flesta kan du komplettera 
redan befintliga skötbord eller skötrum med, till 
exempel blöjförvaring, madrasser, skötbordsstegar 
eller trappor.

Alla våra produkter är tillverkade i Sverige

Våra skarvlösa skötbordsskivor

Corian® är ett exklusivt kompositmaterial som består 
av naturliga mineraler, pigment och akryl. Corian® 
motstår fläckar otroligt bra. Den porfria ytan avvisar 
fukt, smuts och bakterier från att tränga in i materialet. 
Den lättskötta, helt skarvlösa ytan bidrar därför till att 
skapa förutsättningar för mycket god hygien.

Forma
Flera av våra skötbordsmodeller/-storlekar går att få 
med varmböjd plyfa i skötbordsskivan vilket gör den 
helt skarvfri och lätt att torka av. Forma går att få i 
björk eller vit.

Madrasser 
Som standard följer alltid den gröna madrassen med i 
köpet men det finns även en blå/röd variant. Meddela  
oss i din order om du önskar den blå/röda madrassen.

Lyfta är ett elektriskt höj- och sänkbart skötbord 
med lägsta höjd 30 cm för att barnen enkelt ska 
kunna klättra upp på skötbordet från golvnivå, 
sedan ställer du lätt in rätt arbetshöjd med 
handkontrollen. Lyfta finns i flera bredder och 
med eller utan tvättdel skötbordsskivan. 

Samtliga bredder finns med standardskiva  
som är en laminerad (vit eller björk) plyfa  
med hög sarg. I bredderna 80 och 120  
finns också alternativen varmböjd plyfa  
eller Corian®. Dessa modeller gör att  
skivan blir skarvfri vilket underlättar  
rengöring av skötbordet.

LYFTA
Elektriskt höj- och sänkbart

Lyfta   goLv    utan  
tvättho   är   
uppfäLlbart



LYFTA GOLV LYFTA VÄGG

LYFTA GOLV UTAN TVÄTTHO 
Standardbredd: 60, 80, 100, 
120 och 140 cm.  
Specialformat: Går att beställa. 
Djup: Ink. motorskåp ca 94 cm  
Arbetshöjd: 30–110 cm.  
Maxlast: 50 kg. 

LYFTA VÄGG UTAN TVÄTTHO 
Standardbredd: 60, 80, 100, 
120 och 140 cm.  
Specialformat: Går att beställa.  
Djup: Ink. motorskåp ca 94 cm.  
Arbetshöjd: 30 –110 cm.  
Maxlast: 50 kg.

LYFTA GOLV MED TVÄTTHO  
TILL HÖGER ELLER VÄNSTER 
Standardbredd: 120 cm.  
Djup: Ink. motorskåp ca 94 
cm. Arbetshöjd: 35–110 
cm. Maxlast: 50 kg.

Standardbordsskivan  
består av laminerad björk- 
plyfa med rundade kanter.  
Går att få i björk eller vitt.

STANDARDSKIVA

Corian® är ett porfritt 
och skarvlöst material 
som avvisar fukt, smuts 
och bakterier.

CORIAN®

LYFTA GOLV CORIAN®- UTAN TVÄTTHO 
Standardbredd: 60 cm, 80 cm.  
Djup: Inklusive motorskåp ca 94 cm. 
Arbetshöjd: 30 –110 cm.  
Maxlast: 50 kg 

LYFTA GOLV CORIAN® MED TVÄTTHO  
TILL HÖGER ELLER VÄNSTER 
Standardbredd:  120 och 140 cm.  
Djup: Ink. motorskåp ca 94 cm.  
Arbetshöjd: 35–110 cm.  
Maxlast: 50 kg.

Forma är en skarvlös  
bordsskiva i varmböjd  
björkplyfa. Går att få  
i björk eller vitt.

FORMA

LYFTA GOLV MED TVÄTTHO  
TILL HÖGER ELLER VÄNSTER 
Standardbredd: 60, 80, 100, 
120 och 140 cm.  
Specialformat: Går att beställa.  
Djup: Ink. motorskåp ca 94 cm  
Arbetshöjd: 30 –110 cm.  
Maxlast: 50 kg.

LYFTA GOLV FORMA MED TVÄTTHO  
TILL HÖGER ELLER VÄNSTER 
Standardbredd: 120 cm. 140 cm 
Djup: Ink. motorskåp ca 94 cm.  
Arbetshöjd: 35–110 cm.  
Maxlast: 50 kg. 

LYFTA GOLV MED TVÄTTHO  
TILL HÖGER ELLER VÄNSTER 
Standardbredd: 100,  
120 och 140 cm.  
Specialformat: Går att beställa.  
Djup: Ink.motorskåp ca 94 cm.  
Arbetshöjd: 30–110 cm. 
 Maxlast: 50 kg.

LYFTA VÄGG CORIAN® MED TVÄTTHO  
TILL HÖGER ELLER VÄNSTER  
Standardbredd: 120 och 140 cm.  
Djup: Ink. motorskåp ca 94 cm.  
Arbetshöjd: 35–110 cm.  
Maxlast: 50 kg.

LYFTA VÄGG FORMA MED TVÄTTHO  
TILL HÖGER ELLER VÄNSTER  
Standardbredd: 120 cm, 140 cm 
Djup: Ink. motorskåp ca 94 cm.  
Arbetshöjd: 35–110 cm.  
Maxlast: 50 kg

LYFTA VÄGG UTAN TVÄTTHO FORMA  
Standardbredd: 80 cm.  
Djup: Ink. motorskåp ca 94 cm.  
Arbetshöjd: 30–110 cm.  
Maxlast: 50 kg.  

LYFTA VÄGG UTAN TVÄTTHO CORIAN®  
Standardbredd: 60 cm, 80 cm.  
Djup: Ink. motorskåp ca 94 cm.  
Arbetshöjd: 30–110 cm.  
Maxlast: 50 kg 

Alla våra produkter är tillverkade i SverigeAlla våra produkter är tillverkade i Sverige



Dubbel arbetsplats Tillbehör
Två stycken Lyfta kan tillsammans med Tvättbänk Björk utgöra en 
mycket smidig och säker yta för blöjbyten. Borden kan sänkas nästan 
hela vägen ner till golvet så att barnen enkelt klättrar upp  
på skötbordet från golvet.

Släng & Stäng är sopbehållare 
för illaluktande avfall som mini- 
merar tex lukten från använda 
blöjor mycket effektivt! 

Blöjhyllor tillverkade i vit- eller klarlackad 
Björkkryssfanér. Säljs med 1-9 fack

IR-detektor kan monteras som 
tillbehör på skötbordet Lyfta. Om 
ett barn befinner sig under sköt-
bordet när det körs ner känner 
detektorn av det och stannar.

Översikt Lyfta Golv & Lyfta Vägg

*  Gäller endast utan tvättho.
Om du är i behov av en storlek som inte finns med här så hjälper vi gärna till att formatanpassa  efter dina behov.  
Hör av dig till oss på 013-14 83 00 eller info@jeltec.se  

Bredd 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm Specialformat

Funktion

Utan tvättho • • • • • •
Tvättho till höger eller vänster • • • •

Uppfällbar skötbordsskiva • • •*

Väggshängt • • • • • •
Golvstående • • • • • •

Färg/material

Björk • • • • • •
Vit • • • • • •
Forma Björk • • •

Forma vit • •

Corian® • • • • •

Lyfta  goLv  80

Lyfta  vägg  80

Lyfta  goLv  80

Lyfta vägg  80

tvättbänk

tvättbänk



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


