
Ergolets C-skinne er det nyeste medlem af Luna 
skinnefamilien og er klar til at videreføre skandinavisk 
designs stolte traditioner.

Denne enestående vægmonterede skinneløsning består 
af et tyndt, fladt panel og er et diskret og stilfærdigt 
alternativ til skæmmende væg- eller loftsbeslag, som 
almindeligvis bruges. Foruden at være et attraktivt 
alternativ er C-skinne enkelt og hurtigt at montere. 
Dermed er systemet meget effektivt i forhold til prisen, 
og C-skinne er hurtigt ved at blive det foretrukne valg til 
hjemmet og institutionen.

Fleksibilitet er en af C-skinnens vigtigste egenskaber, 
fordi traversskinnen sørger for, at der er enkle og hurtige 
løftemuligheder  fra ét rum til et andet.  Når man har 
besluttet hvilke rum, der skal udstyres med lofts- eller 
vægskinner, så er C-skinne svaret.

C-skinnen bruges både til de bevægelige kørevogne og 
til de ting, der fastgøres til væggen. Når den ikke er i brug, 
kan skinnen skjules ved hjælp af Ergolets dækplade, 
som gør C-skinnen til en helt skjult og dermed meget 
diskret vægskinne.

Desuden har C-skinnen en smal rille på undersiden, 
som kan bruges til ophængning af lette boghylder, 
billeder eller andre vægdekorationer, uden at der skal 
bores huller eller bankes søm i væggen.

Vigtigste standardfunktioner
Kan monteres på næsten enhver type væg.

Tilbehør
Der findes et bredt udvalg af tilbehør til C-skinne, som 
for eksempel beslag til ophængning af billeder, etc.
Desuden findes et omfattende udvalg af beslag til 
forskellige monteringsformål.

C-skinne
Vægskinnesystem 

Primær anvendelse
Hjemmepleje
Institutioner
Hospitaler



C-skinne

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Vægt på profil    200 kg og 275 kg
Profils mål (dybde/højde)   33 mm x 87 mm
Vægt     1,14 kg/m
Materiale    Aluminium
Eksempler på montering   Gipsplade, træ, beton, mursten
Farve     Hvid pulver-coating
               

PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER
• Førende design og funktionalitet.
• Kan monteres på næsten alle typer vægge.
• Enkel og hurtig at montere. Besparende.
• Teleskopvogn der kompenserer for forskellige afstande mellem vægge.
• Profilen kan bruges til at understøtte lette hylder, billeder eller gardiner.
• Rent og enkelt state-of-the-art design.

Version HMI-nummer Varenummer

C-skinne 4,3m 016-00990

C-skinne 5,5m 016-00991

C-skinne 7m 016-00992

Hurtig og enkel at montere, sparer 
tid og mindsker omkostningerne.

Unik teleskopvogn kompenserer for 
varierende afstande mellem vægge.

Tynd og diskret profil.

Når skinnen ikke er i brug, bliver 
C-skinnen nemt en del af rummets 
udsmykning, når en dækplade 
klikkes på.
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Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Winncare-
forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.

Profilen er forsynet med et lille spor 
nederst på skinnen. Denne kan 
benyttes til billedophæng, boghylde 
eller anden vægdekoration.

 


