
Ergolets E-skinne er et stolt eksempel på innovativt, 
dansk design. Det repræsenterer ganske enkelt en 
teknisk revolution inden for væg- og loftsskinnesystemer.

E-skinnen er unik, fordi der er tale om en vægmonteret 
skinneløsning. E-skinnen er et attraktivt, fladt vægpanel 
- et diskret og stilfærdigt alternativ til de skæmmende 
væg- og loftsbeslag, som almindeligvis bruges. Desuden 
er E-skinnen nem og hurtig at installere, hvilket gør den 
til det bedste valg og til professionelles første valg til 
hjemmet og til institutioner.

E-skinnen er også et yderst fleksibelt system. For 
eksempel kan et rum udstyres med E-skinne og et 
traverssystem. Når traverssystemet ikke er i brug eller 
skal bruges i et andet rum, kan traversen hurtigt og 
nemt skilles fra E-skinne-profilen og flyttes.

En ekstra funktion er E-skinnens profil på undersiden. 
Der er tale om en praktisk løsning, der kan bruges til 
ophængning af lette billeder og andre vægdekorationer. 
Hermed undgår man at bore huller i væggen.

Aluminiumsdækpladen  kan sættes fast på den 
nederste rille og skjuler dermed skæmmende kabler 
og skruer. Hvis et rum har E-skinne installeret, som ikke 
bruges til løft, kan en ekstra dækplade klikkes ind i den 
øverste rille, hvilket omdanner E-skinnen til et fladt og 
helt lukket vægpanel.

Vigtigste standardfunktioner
Kan monteres på næsten alle typer vægkonstruktioner

Tilbehør
Der findes et udvalg af tilbehør til E-skinnen, så som 
beslag til ophængning af billeder, etc.
Der findes desuden et udvalg af beslag til forskellige 
installationsformål.

E-skinne
Vægskinnesystem: Monteret på væg

Primær anvendelse
Hjemmepleje
Institutioner
Hospitaler



E-skinne

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Vægt på profil    200 kg og 275 kg
Profils mål (dybde/højde)   25,5 mm x 97 mm
Vægt     2,0 kg/m
Monteringseksempler   Gipsplade, træ, beton, mursten
Farve     Hvid pulver-coating

PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER
• Førende design og funktionalitet.
• Kan monteres på de fleste typer af vægge.
• Nem og hurtig at installere. Besparende.
• Teleskopvogn kompenserer for varierende vægbredder.
• Profilen kan bruges til at ophæng af foto, malerier eller gardiner.
• Rent og enkelt state-of-the-art design. Fladt panel. 

Version HMI-nummer Varenummer

E-skinne 4,3m 016-01028

E-skinne 5,5m 016-01029

E-skinne 7m 016-01027

E-skinne 7,5m 016-01026
Nem og hurtig at installere. Sparer 
tid og mindsker omkostninger.

Unik teleskopvogn kompenserer for 
varierende vægbredder.

Diskret, tynd profil.
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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. Ergolet 
forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.
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Profilen er forsynet med et lille spor 
nederst på skinnen. Denne kan 
benyttes til billedophæng, boghylde 
eller anden vægdekoration.

E-skinne bliver en del af rummets 
udsmykning, når man bruger 
dækplader.

 


