
SMÅ  VÄGGHÄN GDA  SKÖTBO RD 
Unika lösningar för unika behov



På små och trånga ytor kan det ibland vara 

svårt att få plats med ett vanligt skötbord. Då 

kan ett vägghängt skötbord vara lösningen. 

Vi har flera modeller vägghängda skötbord, 

både fasta och höj- o sänkbara. Genom att 

vika  upp skötbädden när du inte använder 

den spar du ytterligare yta. 

ENDRA EL
Elektriskt höj- och sänkbart

Endra El  är ett vägghängt skötbord där arbetshöjden går att ”Endra”. 

Manövreringen kan styras på två ställen, den ena är en knapp utanpå 

skötbordet, den andra en knapp inuti skötbordet. Du kan variera arbets- 

höjden med 30 cm vilket gör att rätt arbetsställning är lätt att hitta  

oavsett om du är lång eller kort, arbetar stående eller sittande. Endra el är ett  
skötbord med  

elektrisk reglering  
av arbetshöjden

Endra el finns fem fina färger

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
Reglering: 30 cm, elektriskt

30 cn

Endra el finns även 
i materialet Corian®

Mer information 
om våra små 
vägghängda 

skötbord

ALLA VÅRA PRODUKTER ÄR TILLVERKADE I SVERIGE



ENDRA 
Manuellt  höj- och sänkbart

Endra är ett vägghängt skötbord där arbetshöjden går att ”Endra” manuellt.  

Den patenterade höj- och sänkfunktionen är smidig och enkel att använda.  

Du kan variera arbetshöjden med 30 cm vilket gör att rätt arbetsställning är 

lätt att hitta oavsett om du är lång eller kort, arbetar stående eller sittande.

 

KONSTANT
Fast arbetshöjd

Konstant är ett vägghängt skötbord med fast arbetshöjd 

mjukt böjd form. Skåpet och insidan av skötbordet är alltid vit. 

Madrassen är tillverkad i grå cellplast som tål spritning.

Mått uppfälld: 62 x 23 x 85 cm
Mått nedfälld: 62 x 86 x 85 cm  
Reglering: Fast

Konstant är ett sköt-
bord med fast  

arbetshöjdEndra är ett  
skötbord med  

manuell reglering  
av arbetshöjden

Konstant finns även 
i materialet Corian®

Konstant finns fem fina färgerEndra finns fem fina färger

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
Reglering: 30 cm, manuellt 

30 cn



VÄGGÖ
Fast arbetshöjd

Ett praktiskt och vägghängt skötbord i svart- eller vitlackerad 

mjukt bockad plåt. Skötbordet monteras på önskad höjd och 

passar bra på allmänna toaletter. Skivan hålls fast i uppfällt läge av 

en magnet. Skötbordet är utrustat med två hyllor och madrass.

Väggö är ett  
skötbord med  

fast arbetshöjd

Väggö finns i svart och vit

Mått uppfälld: 67cm x 15cm x 76cm
Mått nedfälld: 67cm x 78cm x 76cm
Reglering: Fast



UNIKA LÖSNINGAR SOM GÖR JOBBET LÄTTARE

Vi har flera modeller av vägghängda skötbord, både fasta och höj- 

och sänkbara. De passar bra på toaletter och andra små trånga ytor, 

genom att vika upp skötbädden när du inte använder den spar du 

ytterligare plats. På vår hemsida. jeltec.se hittar du mer information 

om våra små vägghängda skötbord. 

Idögatan 35  |  58278 Linköping

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


