
”Perfekt arbejdshøjde  
– uanset om du er høj eller lav”

DIN BORDPLADE 
NÅR NYE HØJDER
Elektrisk højdejusterbart system hvor bordpladen hurtigt kan 
indstilles til korrekt arbejdshøjde, uanset om man er siddende 
eller stående. 

Specielt for kørestolsbrugere bliver der mulighed for optimal 
plads til benene under bordpladen og mulighed for at 
manøvrere rundt.

Med Flexi systemerne er det også muligt at lave 
hjørneløsninger, således at man lettere kan flytte ting fra et 
sted til et andet, uden at skulle løfte tingene. 

Flexi systemerne er ideelle til private boliger, skoler, 
træningskøkkener, beskyttede boliger/ældreboliger, 
plejecentre mv. 

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.

FLEXIELECTRIC/FLEXICORNER

Ropox FlexiElectric og FlexiCorner løsning.

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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FLEXIELECTRIC/FLEXICORNER
Max. belastning: 150 kg jævnt fordelt
Højde:  65-95 cm
Længde:  60-300 cm
Farve: RAL 9010

FLEXIELECTRIC – inklusiv bordplade og sarge

55-295 cm

65-95 cm

60-300 cm

MODEL/V-NR.   30-66060/
30-66100

  30-66105/
30-66150

 30-66155/
30-66200

  30-66205/
30-66250

 30-66255/
30-66300

LÆNGDE AF  
BORDPLADE

  60-100 cm  105-150 cm 155-200 cm 205-250 cm 255-300 cm

85-295 cm85-295 cm

65-95 cm

90-300 cm 90-300 cm

58-62 cm

FlexiElectric Corner – stel inklusiv bordplade og sarge

TILBEHØR

FLEXIELECTRIC – standardstel til bordplade

FLEXIELECTRIC CORNER – standardstel til bordplade

Standard 58-62 cm

Bordpladebæringer
Venstre V-nr.: 30-67645 til 30-67649
Højre V-nr.: 30-67644 til 30-67648

Installationsafdækning
V-nr.: 30-67635

Afstandsbeslag til væg
V-nr.: 30-67672

Beslag til dækplader
V-nr.: 30-67760

Klemliste,  
længde 56-920 cm
V-nr.: 30-69056
til 30-69920

Programmering af
højdejustering, 0-66 cm
V-nr.: 30-93700

Bordpladebæringer,
dybde 38-72 cm
V-nr.: 30-67619 til
30-67627

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

Støttefod, aflastning af væg
49 cm V-nr.: 30-67703
30 cm V-nr.: 30-67702

Dækkappe teleskop
uden/med fod
V-nr.: 30-67735/30-67737

Betjening, stor
V-nr.: 30-67841

Smartbox 
klemsikringssystem
V-nr.: 30-69002




