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KEMIKALIESKÅP 
Helutdrag

Utförande
• Stomme/utdrag av 19 mm direktlaminerad spånskiva med 

kantlist av vit ABS. 
• Lucka av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat, med 

ABS-list. Handtag cc 192.
• Mjukstängande utdrag som standard.
• Rygg av vitlackerad board.

Skåpsinredning
Skåpet är utrustat med fullutdragsbeslag. I utdraget sitter  
2 st fasta och 4 st flyttbara hyllor med förhöjda kanter i kompak-
tlaminat. 

Låsning
Se Careco standardlås

Tillval
• Ställfot med platta
• Extra flyttbara hyllor

Anslutningar
Ventilationsstos: Ø 100 mm

OBS! 
Viktigt att förankra skåpet ordentligt i överkant för att förhindra 
tippning. Kan alternativt förankras med vinkel beslag som fästes 
på toppens bakkant.

Kontakta oss för information och offert.
www.careco.sePRODUKTNAMN Bredd Djup Höjd* Art.nr

Kemikalieskåp - fullutdrag 300 600 2100 900301

* Höjd inkl. sockel



CARECO INREDNINGAR AB  ·  Modellgatan 9-11  ·  Box 95, 283 22 Osby  ·  Tel +46 (0)479 155 60  ·  Fax +46 (0)479 100 33  ·  info@careco.se  ·  www.careco.se

KEMIKALIESKÅP 
Delat utdrag

Utförande
• Stomme/utdrag av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kant-

list av vit ABS. 
• Lucka av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat, med 

ABS-list. Handtag cc 192.
• Mjukstängande utdrag som standard.
• Rygg av vitlackerad board.

Skåpsinredning
Skåpet är utrustat med fullutdragsbeslag. I övre utdraget utdraget 
sitter 2 st fasta och 2 st flyttbara hyllor med förhöjda kanter i kom-
paktlaminat. I nedre utdraget sitter 1 fast och 1 flyttbar hylla.

Låsning
Se Careco standardlås

Tillval
• Ställfot med platta
• Extra flyttbara hyllor

Anslutningar
Ventilationsstos: Ø 100 mm

OBS! 
Viktigt att förankra skåpet ordentligt i överkant för att förhindra 
tippning. Kan alternativt förankras med vinkel beslag som fästes 
på toppens bakkant. 

Kontakta oss för information och offert.
www.careco.sePRODUKTNAMN Bredd Djup Höjd* Art.nr

Kemikalieskåp - fullutdrag 300 600 2100 910301

* Höjd inkl. sockel
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KEMIKALIESKÅP 
Delat utdrag

Utförande
• Stomme/utdrag av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kant-

list av vit ABS. 
• Lucka av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat, med 

ABS-list. Handtag c-c 192.
• Mjukstängande utdrag som standard.
• Rygg av vitlackerad board.

Skåpsinredning
Skåpet är utrustat med fullutdragsbeslag. I övre utdraget utdraget 
sitter 2 st fasta och 2 st flyttbara hyllor med förhöjda kanter i kom-
paktlaminat. I nedre utdraget sitter 1 fast och 1 flyttbar hylla.

Låsning
Se Careco standardlås

Tillval
• Ställfot med platta
• Extra flyttbara hyllor

Anslutningar
Ventilationsstos: Ø 100 mm

OBS! 
Viktigt att förankra skåpet ordentligt i överkant för att förhindra 
tippning. Kan alternativt förankras med vinkel beslag som fästes 
på toppens bakkant. 

Kontakta oss för information och offert.
www.careco.sePRODUKTNAMN Bredd Djup Höjd* Art.nr

Kemikalieskåp - fullutdrag 300 700 2100 910302

* Höjd inkl. sockel
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KEMIKALIESKÅP 
Delat utdrag snedställd

Utförande
• Stomme/utdrag av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kant-

list av vit ABS. 
• Lucka av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat, med 

ABS-list. Handtag c-c 192.
• Mjukstängande utdrag som standard.
• Rygg av vitlackerad board.

Skåpsinredning
Skåpet är utrustat med fullutdragsbeslag. I övre utdraget utdrag-
et sitter 4 st fastahyllor med förhöjda kanter i kompaktlaminat. I 
nedre utdraget sitter 1 fast och 1 flyttbar hylla.

Skåpet är anpassat för att monteras bredvid Dragskåp DS Care.

Låsning
Se Careco standardlås

Tillval
• Ställfot med platta
• Extra flyttbara hyllor

Anslutningar
Ventilationsstos: Ø 100 mm

OBS! 
Viktigt att förankra skåpet ordentligt i överkant för att förhindra 
tippning. Kan alternativt förankras med vinkel beslag som fästes 
på toppens bakkant. 

Kontakta oss för information och offert.
www.careco.se

PRODUKTNAMN Bredd Djup Höjd* Art.nr

Kemikalieskåp - fullutdrag 300 595/700 2100 910303

* Höjd inkl. sockel
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KEMIKALIESKÅP 
med backar

Utförande
• Stomme/utdrag av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kant-

list av vit ABS. 
• Lucka av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat, med 

ABS-list. Handtag c-c 128.
• Rygg av vitlackerad board.

Skåpsinredning
Skåpet har en fast hylla och fem utdragbara hyllplan med utslags-
back av polypropen. Gångjärn och rullskenor är vitlackerade för 
att minimera korrosion. 

Låsning
Se Careco standardlås

Tillval
• Extra flyttbara hyllor

Anslutningar
Ventilationsstos: Ø 100 mm

OBS! 
Viktigt att förankra skåpet ordentligt i överkant för att förhindra 
tippning. Kan alternativt förankras med vinkel beslag som fästes 
på toppens bakkant. 

Kontakta oss för information och offert.
www.careco.sePRODUKTNAMN Bredd Djup Höjd* Art.nr

Kemikalieskåp med backar, VH 600 600 2100 920601-1

Kemikalieskåp med backar, HH 600 600 2100 920601-2

* Höjd inkl. sockel


