
SKÖTBO RD 
Unika lösningar för unika behov



FORMA CORIAN® 
Forma Corian® är tillverkad  
av ett porfritt och skarvlöst  
material som avvisar fukt,  
smuts och bakterier. 

FORMA TRÄ 
Forma trä är en skarvlös bords- 
skiva i formpressad björkplywood 
som belagts med högtryckslaminat. 
Finns i björk eller vitt.

STANDARDSKIVA 
Standardbordsskivan består  
av laminerad björkplywood  
med rundade kanter. Finns i  
björk eller vitt.

KOMPAKT 
Kompakt är tillverkat i kompakt-  
laminat som är ett slitstark  
material som är lätt att rengöra. 
Finns i björk eller vitt.

BORDSSKIVOR I OLIKA MATERIAL  |   De flesta  av våra skötbordsmodeller går att få i flera olika material, hör av dig så berättar vi mer om vilket modell som går att 
få i vilket material. Standardskivan går att få i egna unika mått. Se nedan vilka egenskaper de olika materialen har. 

Höga sarger Madrass ,välj mellan  
tre olika varianter

Tvättho, blandare & 
avloppsdetaljer

MADRASS 
Madrasserna har en kärna av kallskum 
och är klädd med konstläder. De grön/
oliv och röd/blå madrasserna är gjorda 
av tåligt konstläder som har OEKO-TEX 
Standard 100 klass 1 certifiering. Den 
helblå madrassen är Svanenmärkt.

VI LEVERERAR KOMPLETTA BORD  |  Höga sarger och grön madrass ingår som standard  i ditt köp men du kan också välja en blå/röd eller en blå svanenmärkt 
madrass istället. I de skötbord som har tvättho till höger eller vänster ingår även blandare och avloppsdetaljer.

SV
AN

ENMÄRKET

Att bygga skötbord är en av våra verkliga specialiteter, 

vi startade vår bana för mer 30 år sedan som en 

av de första att utveckla just höj- och sänkbara 

skötbord. Det är fortfarande företagets ryggrad och 

grundidé. Våra skötbord är framtagna med tanke på 

våra användare, stora som små. Skötborden ska vara 

funktionella, säkra och göra arbetsdagen lite lättare. 

Vårt skötbordssortiment erbjuder variation i funktion, 

format och material. Hittar du inte det du söker i vårt 

standardsortiment kan vi hjälpa till med en kund- 

anpassad speciallösning, hör av dig till oss med ditt 

önskemål så kikar vi på en lösning tillsammans.  

Här hittar du alla 
 våra skötbord

ALLA VÅRA PRODUKTER ÄR TILLVERKADE I SVERIGE



Komplettera med  
Trappan för att göra  

ditt jobb lättare.

Björk är en serie skötbord med fast arbetshöjd. 
Skötbordet är grundutrustat med 6 st trådkorgar 
för t.ex. blöjförvaring. Arbetshöjden är 90 cm. 
För att slippa lyfta barnen utrustar du ditt sköt-
bord med skötbordstrappan Trappan eller den 
traditionella skötbordsstegen Stegen. 

Björk- med  
fast arbetshöjd

Konstant har  
fast arbetshöjd. 

Konstant  är ett vägghängt, uppfällnings-
bart skötbord med fast arbetshöjd. Skåpet 
och insidan av skötbordet är alltid vit men 
du kan välja mellan fem färger till bordets 
utsida. Madrassen är tillverkad i grå cellplast 
som tål spritningunder skötbordsskivan.

Vi har flera olika modeller av skötbord i en mängd olika bredder och av olika material i vårt standardutbud.  
Hittar du ändå inte det du söker kan vi erbjuda dig speciallösningar, utformade efter dina specifika önskemål.  

Elin 80

Komplettera  
med Klättra för att  
göra ditt jobb lättare.

Elin är ett elektriskt höj- och sänkbart 
skötbord med arbetshöjd mellan 
60–110 cm. Elin kan kompletteras med 
en IR- detektor som fungerar som 
klämskydd i det fall ett barn befinner 
sig under bordet. 

Endra och Endra el är en vägghängd, 
uppfällbar skötbordsmodell i två varianter, 
där du antingen kan välja manuell- eller 
elektrisk reglering. Den patenterade höj- 
och sänkfunktionen är smidig och enkel 
att använda och kan varieras med 30 cm.  

Endra El  
är elektriskt  

höj- & sänkbart  
Endra är manuellt  

höj- & sänkbart 

Manuela är ett manuellt höj- och 
sänkbart skötbord utan el. Med hjälp 
av en gaspelare är det möjligt att med 
mycket lite handkraft höja och sänka 
skötbordet. Du kan steglöst ställa in  
arbetshöjden mellan 75 – 105 cm.

Komplettera med  
Stegen för att göra  
ditt jobb lättare.

Manuela 120 med 
tvättho till höger

Fast heter vår serie ”av den traditionella typen”. 
Med Fast kan du ha både stege och mycket  
blöjförvaring. Grundstativet består av en 
vitlackerad stålstomme med plats för många 
förvaringskorgar. 

Fast- med  
fast arbetshöjd

Komplettera med  
Stegen för att göra  
ditt jobb lättare.



LYFTA
Elektriskt höj- och sänkbart

Lyfta är ett elektriskt höj- och sänkbart skötbord med lägsta  

höjd 30 cm och högsta höjd 110 cm. Barnen klättrar enkelt  

upp på skötbordet från golvnivå och sedan ställer du lätt in rätt  

arbetshöjd med handkontrollen. Lyfta Golv  är en modell med 

ben som kan stå helt fristående och Lyfta Vägg är en modell  

utan ben som monteras med stöd av väggen. Båda modeller 

finns i flera bredder och material.

SKÖTBORD

MADRASSER OCH VILA

LEK OCH AKTIVITET

FÖRVARING

BARNSÄKERHET

UNIKA LÖSNINGAR

SKÖTBORDSTILLBEHÖR

STOLAR OCH  PALLAR

HALL OCH TAMBUR

PMS: 7678C
RGB: 105 | 72 | 142
#: 69478d
CMYK: 70 | 80 | 10 | 0

PMS: 307C
RGB: 0 | 105 | 163
#: 0069a6
CMYK: 100 | 42 | 16 | 6

PMS: ?
RGB: 0 | 105 | 163
#: 007d7c
CMYK: 100 | 0 | 46 | 26

PMS: 7732C
RGB: 0 | 120 | 63
#: 00773e
CMYK: 92 | 25 | 93 | 13

PMS: ?
RGB: 141 | 173 | 38
#: b8cac26
CMYK: 51 | 10 | 100 | 6

PMS: ?
RGB: 255 | 208 | 0

CMYK: 0 | 18 | 100 | 0

PMS: ?
RGB: 234 | 98 | 39
#: ea6227
CMYK: 0 | 72 | 89 | 0

PMS: ?
RGB: 255 | 164 | 0

CMYK: 0 | 43 | 93 | 0

PMS: ?
RGB: 186 | 19 | 56
#: ba1237
CMYK: 14 | 100 | 67 | 14

SKÖTBORD

MADRASSER OCH VILA

LEK OCH AKTIVITET

FÖRVARING

BARNSÄKERHET

UNIKA LÖSNINGAR

SKÖTBORDSTILLBEHÖR

STOLAR OCH  PALLAR

HALL OCH TAMBUR

PMS: 7678C
RGB: 105 | 72 | 142
#: 69478d
CMYK: 70 | 80 | 10 | 0

PMS: 307C
RGB: 0 | 105 | 163
#: 0069a6
CMYK: 100 | 42 | 16 | 6

PMS: ?
RGB: 0 | 105 | 163
#: 007d7c
CMYK: 100 | 0 | 46 | 26

PMS: 7732C
RGB: 0 | 120 | 63
#: 00773e
CMYK: 92 | 25 | 93 | 13

PMS: ?
RGB: 141 | 173 | 38
#: b8cac26
CMYK: 51 | 10 | 100 | 6

PMS: ?
RGB: 255 | 208 | 0

CMYK: 0 | 18 | 100 | 0

PMS: ?
RGB: 234 | 98 | 39
#: ea6227
CMYK: 0 | 72 | 89 | 0

PMS: ?
RGB: 255 | 164 | 0

CMYK: 0 | 43 | 93 | 0

PMS: ?
RGB: 186 | 19 | 56
#: ba1237
CMYK: 14 | 100 | 67 | 14

ETT AV  

VÅRA MEST  

POPULÄRA  

SKÖTBORD

På Lyfta utan tvättho kan  
skötbordsskivan fällas upp. 

Lyfta finns med eller utan tvättho till höger eller vänster.

Lyfta Golv

Lyfta Vägg

LYFTA GOLV

LYFTA VÄGG

LYFTA VÄGG, Björk/Vit

Bredd 60, 80, 100, 120, 140 cm.  
Bredd 100, 120, 140 går att få  

med vask till höger eller vänster.

LYFTA GOLV , Björk/Vit

Bredd 60, 80, 100, 120, 140 cm.  
Bredd 100, 120, 140 går att få med 

vask till höger eller vänster.

LYFTA VÄGG CORIAN®

Bredd 60, 80, 120, 140 cm. 
Bredd 120, 140 går att få med 

vask till höger eller vänster.

LYFTA GOLV  CORIAN®

Bredd 60,  80, 120, 140 cm. 
Bredd 120, 140 går att få med 

vask till höger eller vänster.

LYFTA  VÄGG  KOMPAKT,  Björk/Vit

Bredd 60,  80, 120, 140 cm.   
Bredd 120, 140 går att få med  

vask till höger eller vänster.

LYFTA GOLV  KOMPAKT, Björk/Vit 

Bredd 60,  80, 120, 140 cm.   
Bredd 120, 140 går att få med  

vask till höger eller vänster.

LYFTA VÄGG FORMA, Björk/vit

Bredd 80, 120 cm.  
Bredd 120, går att få med  

vask till höger eller vänster. 

LYFTA GOLV FORMA,  Björk/vit

Bredd 80, 120 cm.  
Bredd 120 går att få med  

vask till höger eller vänster. 

FORMA CORIAN® FORMA TRÄKOMPAKTLAMINATSTANDARDSKIVA

FORMA CORIAN® FORMA TRÄKOMPAKTLAMINATSTANDARDSKIVA



ELIT
Elektriskt höj- och sänkbart

Elit är ett elektriskt  höj- och sänkbart skötbord med 57 – 110  cm 

arbetshöjd som lätt kan ställas in med handkontrollen. Elit kan 

kompletteras med en IR detektor som fungerar som klämskydd 

i det fall ett barn befinner sig under bordet. För att undvika tunga 

lyft kan Elit kompletteras med skötbordstrappan Klättra. Elit finns 

både som golvstående och väggmonterad modell.

SKÖTBORD

MADRASSER OCH VILA

LEK OCH AKTIVITET

FÖRVARING

BARNSÄKERHET

UNIKA LÖSNINGAR

SKÖTBORDSTILLBEHÖR

STOLAR OCH  PALLAR

HALL OCH TAMBUR

PMS: 7678C
RGB: 105 | 72 | 142
#: 69478d
CMYK: 70 | 80 | 10 | 0

PMS: 307C
RGB: 0 | 105 | 163
#: 0069a6
CMYK: 100 | 42 | 16 | 6

PMS: ?
RGB: 0 | 105 | 163
#: 007d7c
CMYK: 100 | 0 | 46 | 26

PMS: 7732C
RGB: 0 | 120 | 63
#: 00773e
CMYK: 92 | 25 | 93 | 13

PMS: ?
RGB: 141 | 173 | 38
#: b8cac26
CMYK: 51 | 10 | 100 | 6

PMS: ?
RGB: 255 | 208 | 0

CMYK: 0 | 18 | 100 | 0

PMS: ?
RGB: 234 | 98 | 39
#: ea6227
CMYK: 0 | 72 | 89 | 0

PMS: ?
RGB: 255 | 164 | 0

CMYK: 0 | 43 | 93 | 0

PMS: ?
RGB: 186 | 19 | 56
#: ba1237
CMYK: 14 | 100 | 67 | 14

SKÖTBORD

MADRASSER OCH VILA

LEK OCH AKTIVITET

FÖRVARING

BARNSÄKERHET

UNIKA LÖSNINGAR

SKÖTBORDSTILLBEHÖR

STOLAR OCH  PALLAR

HALL OCH TAMBUR

PMS: 7678C
RGB: 105 | 72 | 142
#: 69478d
CMYK: 70 | 80 | 10 | 0

PMS: 307C
RGB: 0 | 105 | 163
#: 0069a6
CMYK: 100 | 42 | 16 | 6

PMS: ?
RGB: 0 | 105 | 163
#: 007d7c
CMYK: 100 | 0 | 46 | 26

PMS: 7732C
RGB: 0 | 120 | 63
#: 00773e
CMYK: 92 | 25 | 93 | 13

PMS: ?
RGB: 141 | 173 | 38
#: b8cac26
CMYK: 51 | 10 | 100 | 6

PMS: ?
RGB: 255 | 208 | 0

CMYK: 0 | 18 | 100 | 0

PMS: ?
RGB: 234 | 98 | 39
#: ea6227
CMYK: 0 | 72 | 89 | 0

PMS: ?
RGB: 255 | 164 | 0

CMYK: 0 | 43 | 93 | 0

PMS: ?
RGB: 186 | 19 | 56
#: ba1237
CMYK: 14 | 100 | 67 | 14

ETT AV  

VÅRA MEST  

POPULÄRA  

SKÖTBORD

Elit kan kompletteras med skötbordstrappan Klättra

Elit finns med eller utan tvättho till höger eller vänster.

Elit Golv Elit Vägg

ELIT VÄGG
FORMA CORIAN® FORMA TRÄKOMPAKTLAMINATSTANDARDSKIVA

ELIT VÄGG CORIAN®

Bredd 60, 80, 120, 140cm.
Bredd 120, 140 går att få med 

vask till höger eller vänster.
 

ELIT GOLV CORIAN®

Bredd 60, 80, 120, 140 cm.
Bredd 120, 140 går att få med 

vask till höger eller vänster.
 

ELIT VÄGG KOMPAKT, Björk/Vit

Bredd 60, 80, 120, 140cm.  
Bredd 120, 140 går att få med  

vask till höger eller vänster.

ELIT GOLV  KOMPAKT,  Björk/vit

Bredd 60, 80, 120, 140 cm.  
Bredd 120, 140 går att få med  

vask till höger eller vänster.

ELIT VÄGG, Björk/Vit

Bredd  60, 80, 100,120, 140 cm.  
Bredd 100, 120, 140 går att få  

med vask till höger eller vänster.

ELIT GOLV,  Björk/Vit

Bredd 60, 80,100,120, 140 cm.  
Bredd 100, 120, 140 går att få  

med vask till höger eller vänster.

ELIT VÄGG FORMA, Björk/Vit

Bredd 80, 120cm.  
Bredd 120 går att få med  

vask till höger eller vänster.

ELIT GOLV
FORMA CORIAN® FORMA TRÄKOMPAKTLAMINATSTANDARDSKIVA

ELIT GOLV FORMA, Björk/Vit

Bredd 80,120 cm.  
Bredd 120 går att få med  

vask till höger eller vänster.



DUBBELARBETSPLATSER 
Med höj- och sänkfunktion

Det kan vara både skönt och effektivt att få lite större 

yta att arbeta på i skötrummet. Många väljer därför att 

skapa dubbelarbetsplatser genom att placera ett höj- 

och sänkbart skötbord med tvättho bredvid ett annat 

höj- och sänkbart skötbord. Den lösningen  

kan innebära klämrisker, därför har vi tagit fram 

alternativ på säkra lösningar.

   

Bygg en dubbel arbetsplats, anpassad efter ditt behov genom att göra 2 val. I steg 1 väljer du om du vill ha Tvättbänk eller Björk 120

Tvättbänk finns  som golvstående eller 
vägghängd och i antingen björk eller 
vit. Finns även att få med materialet 
Corian® i toppskiva/tvättho.

Björk 120 finns att få med tvättho 
till höger eller vänster och 
antingen björk eller i vitt.

Elit finns som golvstående eller vägghängd 
och med skötbordsskivan i flera material.

Lyfta finns som golvstående eller vägghängd och 
med skötbordsskivan i flera material.

Kombinera Manuela med tillvalet Stegen  
för att ytterligare underlätta ditt arbete.

I steg 2 väljer du vilken typ av skötbord du vill kombinera med.

2.

1.

Björk 120 + Lyfta 80

Tvättbänk + två  
st Elit Vägg 80



UNIKA LÖSNINGAR SOM GÖR JOBBET LÄTTARE

Vi har ett brett standardsortiment av både fasta- och höj- och 

sänkbara skötbord. Att bygga skötbord är en av Jeltecs verkliga 

specialiteter och  företagets ryggrad och grundidé. Vi har genom 

åren utvecklat både produktsortiment och sätt att tillgodose våra 

kunders behov och önskemål. Vi gillar att hjälpa våra kunder hitta 

exakt rätt lösning, med utgångspunkt från ett behov. Helt enkelt unika 

lösningar för unika behov.

Idögatan 35  |  58278 Linköping

Tel: 013-14 83 00  |  info@jeltec.se


