
”Let adgang til hylderne  
– uanset om du er høj eller lav”

DIT KØKKENSKAB 
NÅR NYE HØJDER
Elektrisk højdejusterbare hylder der giver nem adgang til 
hylderne i overskabene.

Ideelt for børn, brugere med lav højde og kørestolsbrugere.

Specielt for kørestolsbrugere er det en fordel, at de to 
nederste hylder kan nås uden at skabslågerne åbnes.

Overskabe monteret med VertiInside, syner som almindelige 
skabe og styres med betjening integreret i for eksempel 
køkkenbordet.

Smartbox benyttes til at forbinde flere sikkerhedssystemer 
- I princippet kan kollisionsbeskyttelsesanordningerne på 
en eller flere Verti-Inside, VertiElectric, DiagonalElectric 
og FlexiElectric tilsluttes. Hvert system kræver sin egen 
Smartbox.
Obs....Smartbox kan ikke kombineres med FlexiPlus.

VERTIINSIDE

Med VertiInside behøver man ikke åbne skabslågen.

Smartbox er installeret for at undgå klemrisiko, når
systemet kører op.*

*Ansvarsfraskrivelse: ”Gælder kun, når bordpladen eller skabet kører op i en sikkerhedsliste 
eller sikkerhedsstopplade, som er tilsluttet en Smartbox”.



Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016
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VERTIINSIDE
Max. belastning: 80 kg jævnt fordelt
Skabshøjde:  70,4 cm
Skabsbredde:  40-100 cm
Skabsdybde:  26,5/31 cm
Højdejustering:   49,5 cm

TIPS:
• Vi anbefaler dobbeltlåger på skabe fra 60 cm i bredden, så 

brugerne ikke skal rykke tilbage for at åbne lågerne.
• Der følger som en del af produktet to integrerede sikker-

hedsstop med -et i top og et i bund.

TILBEHØR

VERTIINSIDE – størrelser på skabe - udvendige mål:

BREDDE/DYBDE 26,5 cm 31,0 cm

40 cm 30-40404 30-40414

50 cm 30-40405 30-40415

60 cm 30-40406 30-40416

70 cm 30-40407 30-40417

80 cm 30-40408 30-40418

90 cm 30-40409 30-40419

100 cm 30-40410 30-40420

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Min.
71 cm

Størrelse på overskab

Mål hæve/sænkesystem

40 til 100 cm

26,5 eller 31 cm

70,8 cm

Betjening, stor
V-nr.: 30-67841

Smartbox 
klemsikringssystem
V-nr.: 30-69002

Ropox Bluetooth
V-nr.: 30-90591

1 spot, dybde 26,5 cm
Længde 40 til 60 cm
V-nr.: 30-40444 til 30-40446 

1 spot, dybde 31 cm
Længde 40 til 60 cm
V-nr.: 30-40454 til 30-40456 

2 spot, dybde 26,5 cm
Længde 70 til 100 cm
V-nr.: 30-40447 til 30-40450

2 spot, dybde 31 cm
Længde 70 til 100 cm
V-nr.: 30-40457 til 30-40460 




