
SKINNER TIL LOFTLIFT 
Diskrete og elegante skinner til lofts- og vægmontage

Winncares loftskinnesystemer er en hel verden 
af fleksible, robuste skinner, der er nemme at 
installere. Vi tilbyder et væld af skinnesyste-
mer, der opfylder de varierende og udfordrende 
behov i nutidens sundhedssektor.

Den lille og stærke lavprofilskinne på 75 mm 
har lav vægt og optimal rækkevidde og er let 
at installere.

Skinnen på 135 mm er har den største række-
vidde af alle Winncares skinner og kan bruges 
som gennemgående skinne sammen med 
vores unikke dørforbindelsessystem.

E-skinnen er unik, fordi der er tale om en væg-
monteret skinneløsning. E-skinnen er et fladt 
vægpanel og et diskret alternativ til de væg- og 
loftsbeslag, som almindeligvis bruges. Desu-
den er E-skinnen nem og hurtig at installere, 
hvilket gør den til det foretrukne valg til hjem-
mepleje og til institutioner. 

Uanset hvilke krav der stilles til system- 
opsætningen, kan alle Winncares skinner fun-
gere sammen som en totalløsning, der sikrer 
nem installation og brug, og som er effektiv i 
forhold til prisen.

VARENUMRE

Model / Længde Vare-nr.
75 mm skinne, 4 m 016-01022
75 mm skinne, 5 m 016-01021
75 mm skinne, 7 m 016-01020
135 mm skinne 4,3 m 016-01002
135 mm skinne 5,5 m 016-01003
135 mm skinne 7 m 016-01004
90o buet skinne 016-01040
60o buet skinne 016-01041
45o buet skinne 016-01042
E-skinne 4,3 m 016-01028
E-skinne 5,5 m 016-01029
E-skinne 7 m 016-01027
E-skinne 7,5 m 016-01026
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TILBEHØR
Skal du bruge en rum-til-rum-løsning 
eller skal to skinner krydse hinanden, 
så tilbyder Winncare et udvalg af til-
behør, herunder:
• skiftespor
• elektrisk drejeskive
• dørkobling (elektrisk eller manuel)
• e-Station (skinne med indbygget 

ladefunktion)
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HIGHLIGHTS
• Komplet udvalg af skinner og tilbehør.
• Kan monteres i loftet eller på væggen.
• Diskret og nem at installere i mange opsætninger.
• Profilerne kan kombineres for at optimere løsningerne.
• Rent og enkelt design.

For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer.
Winncare forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse.
Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncare.dk for mere info herom.
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