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På mänsklig nivå!
På Constella arbetar vi med teknisk
inredning för storkök och laboratorium
utifrån en ergonomisk och tillgänglighetsaspekt. Och det har vi gjort länge. Redan
på 60-talet började vi med sjukvårdsrelaterad teknik och ganska snabbt såg vi
behovet av att hitta ergonomiska lösningar
inom en rad områden.
I vårt utvecklingsarbete jobbar vi nära
såväl företagshälsovård som arkitekter för
att ta tillvara på alla aspekter.
Bland våra produkter finns marknadens
bredaste sortiment av fristående höj- och
sänkbara bord för butiker, lab, storkök,
skolor med flera. I vårt sortiment finns
även höj- och sänkbara skötbord och
tvättställ.
Kundanpassning är viktigt och vi hjälper
dig gärna att hitta den lösning som passar
dig. Och skulle den mot förmodan inte
redan finnas, så skapar vi den.
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FoodLine och
MedicLine
Våra arbetsbord finns i en rad
utföranden, genomtänkta för att
passa dig som arbetar i storkök,
laboratorium eller annan arbetsplats där det finns behov av höjoch sänkbar arbetsyta.
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Undvik onda ryggar
Mellan 60 och 90 procent av alla människor drabbas av
ryggproblem någon gång i livet och vissa grupper är mer
utsatta än andra. Människor som har ett tungt fysiskt
arbete eller har konstiga arbetsställningar blir förstås mer
utsatta. Problemen är inte bara besvärande för individen
utan kostar också massor av pengar för företagen och
samhället i stort.
Våra arbetsbord är framtagna för att du ska ha en
optimal arbetsställning och därmed ge dig möjlighet att
koncentrera dig på dina arbetsuppgifter fullt ut.
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FoodLine
Matlagning på rätt nivå
I storköksmiljö är arbetstempot ofta högt. Maten ska
bearbetas, tillagas och läggas upp. I det höga tempot
är det lätt att glömma vikten av korrekt arbetsställning
något som kan göra sig påmint genom värk och som
i sin tur kan leda till sjukskrivning. Borden i vår serie
FoodLine är motordrivna vilket gör det lätt och smidigt
att ställa in rätt höjd. I serien finns skärbord med
inbyggd skärbräda och diskbord med rejäla diskhoar,
allt för att göra köksarbetet bekvämare och roligare!
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FOODLINE 945 - Elektriskt höj/sänkbart arbetsbord med arbetsyta i rostfri plåt

FOODLINE 945
Arbetsyta i rostfri plåt

FoodLine 945, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för
små och stora lokaler.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara som central arbetsstation
för arbete runt hela bordet eller som del i arbetslinje längs
en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker
arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är
tillverkad i slät rostfri plåt kvalitet SS 2333. Arbetsytan
är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen
underlättar vid städning.
Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Bilden visar FoodLine 945 - 1800 mm bredd

Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

FOODLINE 945

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Rostfri SS 2333
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Tjocklek, skiva: 30 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1000x700
1200x700
1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm
mm
mm

945.10006
945.12006
945.14006
945.16006
945.18006
945.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul
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Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

FOODLINE 946 - Elektriskt höj/sänkbart arbetsbord med arbetsyta i rostfri plåt och uppvikt bakkant

FOODLINE 946

Arbetsyta i rostfri plåt med uppvikt bakkant
FoodLine 946, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för
små och stora lokaler.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara ”rygg mot rygg” för individuell arbetshöjd i en central arbetsstation eller som del i
arbetslinje längs en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker
arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är
tillverkad i slät rostfri plåt med uppvikt bakkant, kvalitet
SS 2333. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna
stativkonstruktionen underlättar vid städning.
Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Bilden visar FoodLine 946 - 1800 mm bredd

Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

FOODLINE 946

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Rostfri, uppvikt bakkant SS 2333
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Tjocklek, skiva: 30 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1000x700
1200x700
1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm
mm
mm

946.10006
946.12006
946.14006
946.16006
946.18006
946.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul

Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)
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FOODLINE 948 - Elektriskt höj/sänkbart arbetsbord med arbetsyta i polyeten och rostfri plåt

FOODLINE 948

Arbetsyta i polyeten och rostfri plåt
FoodLine 948, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för
små och stora lokaler.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara som individuellt justerbar
del i en central arbetsstation alternativt som del i arbetslinje
längs en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är delad på
mitten. Den bakre delen är tillverkad i slät rostfri plåt kvalitet
SS 2333. Den främre delen är tillverkad i polyeten som fungerar som skäryta. Hela ytan är enkel att rengöra, och den
öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.
Bilden visar FoodLine 948 - 1800 mm bredd

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis låda i rostfri plåt för bästa förvaring.
Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

FOODLINE 948

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Polyeten och Rostfri SS 2333
Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1000x700
1200x700
1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm
mm
mm

948.10006
948.12006
948.14006
948.16006
948.18006
948.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul
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Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

FOODLINE 949 - Elektriskt höj/sänkbart arbetsbord med arbetsyta laminat

FOODLINE 949
Arbetsyta i laminat

FoodLine 949, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för
små och stora lokaler.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara som central arbetsstation
för arbete runt hela bordet eller som del i arbetslinje längs
en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker
arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är helt
slät, tillverkad i slitstark laminat. Arbetsytan är enkel att
rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid
städning.
Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Bilden visar FoodLine 949 - 1800 mm bredd

Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

FOODLINE 949

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Vit laminat
Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1000x700
1200x700
1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm
mm
mm

949.10006
949.12006
949.14006
949.16006
949.18006
949.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul

Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)
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FOODLINE 908 - Elektriskt höj/sänkbart diskbord i rostfri plåt med en enkel diskho

FOODLINE 908

Rostfri plåt med en enkel diskho
FoodLine 908, elektriskt höj- och sänkbart diskbord med
en enkel diskho.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara som individuellt justerbar
del i en central arbetsstation alternativt som del i arbetslinje
längs en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker
arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan innehåller en enkel diskho och är tillverkad i slät rostfri plåt med
uppvikt bakkant, kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att
rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid
städning.
Bilden visar FoodLine 908 - 1800 mm bredd

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.
Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

FOODLINE 908

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Rostfri SS 2333 med 1 ho och uppvikt bakkant
Bredd x Djup diskho: 500x400 mm
Låddjup, diskho: 200 mm
Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1000x700
1200x700
1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm
mm
mm

908.10006
908.12006
908.14006
908.16006
908.18006
908.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se
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Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

FOODLINE 910 - Elektriskt höj/sänkbart diskbord i rostfri plåt med en dubbel diskho

FOODLINE 910

Rostfri plåt med en dubbel diskho
FoodLine 910, elektriskt höj- och sänkbart diskbord med
en dubbel diskho.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara som individuellt justerbar
del i en central arbetsstation alternativt som del i arbetslinje
längs en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker
arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan innehåller en dubbel diskho och är tillverkad i slät rostfri plåt med
uppvikt bakkant, kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att
rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid
städning.
Bilden visar FoodLine 910 - 1800 mm bredd

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.
Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

FOODLINE 910

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Rostfri SS 2333 med 2 hoar och uppvikt bakkant
Bredd x Djup diskhoar: 2 st 500x400 mm
Låddjup, diskhoar: 2 st 200 mm
Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm

910.14006
910.16006
910.18006
910.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)
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FOODLINE 950 - Elektriskt höj/sänkbart maskinbord med arbetsyta laminat

FOODLINE 950
Arbetsyta i laminat

FoodLine 950 är ett elektriskt höj- och sänkbart maskinbord som fungerar utmärkt som stativ för diverse arbetsmaskiner. Arbetsytan är tillverkad i slitstark laminat som är lätt
att hålla ren.
Bordet levereras färdigmonterat och har en kraftig
konstruktion som tål hög belastning.
Benen består av en kraftig stålkonstruktion med ställbara
fötter.
Arbetshöjden kan justeras 715-1115 mm

Bilden visar FoodLine 950 - 800 mm bredd

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

FOODLINE 950

Utförande:

BreddxDjup

Art. nr.

Arbetsskiva: Vit laminat
Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 715-1115 mm
Stativets mått: 800x800 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 100 kg
IP-Klass: IPX4

800x800 mm
1000x800 mm
1200x800 mm

950.0806
950.1006
950.1206

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul
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MASKINLYFTARE
905
FÖRSKOLA

MASKINLYFTARE 905
Skiva i rostfri plåt

Den motordrivna maskinlyftaren lyfter en skiva från
botten av skåpet. På skivan kan köksmaskiner av
olika slag placeras.
Installeras på botten av skåpet.

MASKINLYFTARE 905

Utförande:

Bredd

Art. nr.

Manöverdon: Handkontroll med spiralkabel
Arbetsskiva: Rostfri plåt SS 2333
Stativ: Pulverlackerad plåt
Maxlast: 20 kg

400 mm
500 mm
600 mm

905.040
905.050
905.060

BÄNK- OCH VÄGGSKÅPSLYFTARE

I vårt standardsortiment finns ett stort urval av arbetsbord men ibland krävs andra lösningar. I vårt sortiment har vi lyftsystem för fast
montering som lyfter bänkar och skåp. Här nedan visar vi lite idéer på vad vi kan åstadkomma. Kontakta oss gärna om du har andra idéer.

TR5 - Höj- och sänkbar bänklyftare för spis och diskbänk
TR5 Bänklyftare är en flexibel lösning som ger knäfritt
utrymme samtidigt som höjden kan justeras till sittande eller
stående arbete.
Bänkplanet är tillverkat i en kraftig stålkonstruktion, där det finns
möjlighet att montera diskbänk, spishäll, låda eller
kombination av låda och skärbräda.
Under bänkplanet finns säkerhetsbrytare i form av en
klämskyddslist. När listen berörs stannar lyftaren.
Finns i bredd 600-3400 mm.

TR6 - Höj- och sänkbar bänk- och väggskåpslyftare
Med TR6 bänk- och väggskåpslyftare justeras höjden på bänkplan
och väggskåp i samma rörelse för att passa sittande eller stående
arbete.
Bänkplanet är tillverkat i en kraftig stålkonstruktion där det finns möjlighet att montera diskbänk, spishäll, låda eller kombination av låda
och skärbräda. På väggpanelen monteras väggskåp i standardmått.
Under bänkplanet finns säkerhetsbrytare i form av en
klämskyddslist. När listen berörs stannar lyftaren.
Finns i bredd 600-3400 mm.
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MedicLine
Laborera på rätt nivå
På sjukhus, laboratorium och andra krävande arbetsplatser behövs utrustning som håller måttet år efter år.
Borden i vår serie MedicLine har en kraftig konstruktion som tål höga belastningar. Alla bord är fristående
och levereras helt färdigmonterade. Höjden justeras tyst
och snabbt till din optimala arbetshöjd. Med rätt
arbetshöjd kan du koncentrera dig på ditt arbete utan
att oroa dig för att råka ut för förslitningsskador
orsakade av felaktig arbetsställning.

16
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MEDICLINE 945 - Elektriskt höj/sänkbart arbetsbord med arbetsyta i rostfri plåt

MEDICLINE 945
Arbetsyta i rostfri plåt

MedicLine 945, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för
små och stora lokaler.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara som central arbetsstation
för arbete runt hela bordet eller som del i arbetslinje längs
en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker
arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är
tillverkad i slät rostfri plåt kvalitet SS 2333. Arbetsytan
är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen
underlättar vid städning.
Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Bilden visar MedicLine 945 - 1800 mm bredd

Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

MEDICLINE 945

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Rostfri SS 2333
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Tjocklek, skiva: 30 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1000x700
1200x700
1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm
mm
mm

945.10006
945.12006
945.14006
945.16006
945.18006
945.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul
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Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

MEDICLINE 946 - Elektriskt höj/sänkbart arbetsbord med arbetsyta i rostfri plåt och uppvikt bakkant

MEDICLINE 946

Arbetsyta i rostfri plåt med uppvikt bakkant
MedicLine 946, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för
små och stora lokaler.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara ”rygg mot rygg” för individuell arbetshöjd i en central arbetsstation eller som del i
arbetslinje längs en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker
arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är
tillverkad i slät rostfri plåt med uppvikt bakkant, kvalitet
SS 2333. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna
stativkonstruktionen underlättar vid städning.
Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Bilden visar MedicLine 946 - 1800 mm bredd

Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

MEDICLINE 946

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Rostfri, uppvikt bakkant SS 2333
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Tjocklek, skiva: 30 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1000x700
1200x700
1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm
mm
mm

946.10006
946.12006
946.14006
946.16006
946.18006
946.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul

Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)
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MEDICLINE 949 - Elektriskt höj/sänkbart arbetsbord med arbetsyta laminat

MEDICLINE 949
Arbetsyta i laminat

MedicLine 949, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för
små och stora lokaler.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara som central arbetsstation
för arbete runt hela bordet eller som del i arbetslinje längs
en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker
arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är helt
slät, tillverkad i slitstark laminat. Arbetsytan är enkel att
rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid
städning.
Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Bilden visar MedicLine 949 - 1800 mm bredd

Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

MEDICLINE 949

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Vit laminat
Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1000x700
1200x700
1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm
mm
mm

949.10006
949.12006
949.14006
949.16006
949.18006
949.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul
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Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

MEDICLINE 951 - Elektriskt höj/sänkbart arbetsbord med arbetsyta laminat med kroppsurtag

MEDICLINE 951

Arbetsyta i laminat, med kroppsurtag
MedicLine 951, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för
små och stora lokaler.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara som central arbetsstation
för arbete runt hela bordet eller som del i arbetslinje längs
en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker
arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är helt
slät, tillverkad i slitstark laminat. Arbetsytan har centriskt
kroppsurtag som underlättar arbete vid t.ex. mikroskop
eller mikroton.
Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bilden visar MedicLine 951 - 1800 mm bredd

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.
Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

MEDICLINE 951

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Vit laminat med kroppsurtag
Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1000x700
1200x700
1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm
mm
mm

951.10006
951.12006
951.14006
951.16006
951.18006
951.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul

Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)
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MEDICLINE 908 - Elektriskt höj/sänkbart diskbord i rostfri plåt med en enkel diskho

MEDICLINE 908

Rostfri plåt med en enkel diskho
MedicLine 908, elektriskt höj- och sänkbart diskbord med
en enkel diskho.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara som individuellt justerbar
del i en central arbetsstation alternativt som del i arbetslinje
längs en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker
arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan innehåller en enkel diskho och är tillverkad i slät rostfri plåt med
uppvikt bakkant, kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att
rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid
städning.
Bilden visar MedicLine 908 - 1800 mm bredd

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.
Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

MEDICLINE 908

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Rostfri SS 2333 med 1 ho och uppvikt bakkant
Bredd x Djup diskho: 500x400 mm
Låddjup, diskho: 200 mm
Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1000x700
1200x700
1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm
mm
mm

908.10006
908.12006
908.14006
908.16006
908.18006
908.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se
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Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

MEDICLINE 910 - Elektriskt höj/sänkbart diskbord i rostfri plåt med en dubbel diskho

MEDICLINE 910

Rostfri plåt med en dubbel diskho
MedicLine 910, elektriskt höj- och sänkbart diskbord med
en dubbel diskho.
Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras
mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en
korrekt arbetsställning.
Placeringen av bordet kan vara som individuellt justerbar
del i en central arbetsstation alternativt som del i arbetslinje
längs en vägg.
Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker
arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan innehåller en dubbel diskho och är tillverkad i slät rostfri plåt med
uppvikt bakkant, kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att
rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid
städning.
Bilden visar MedicLine 910 - 1800 mm bredd

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.
Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras
med varandra för en optimal arbetsmiljö.

ELEKTRISKT HÖJ/SÄNKBART
FRISTÅENDE

MEDICLINE 910

Utförande:

BreddxDjup

Arbetsskiva: Rostfri SS 2333 med 2 hoar och uppvikt bakkant
Bredd x Djup diskhoar: 2 st 500x400 mm
Låddjup, diskhoar: 2 st 200 mm
Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm
Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*
Justerbart: 720-1120 mm
Manöverdon: Fast monterad manöverknapp
Maxlast: 200 kg
IP-Klass: IPX4

1400x700
1600x700
1800x700
2000x700

Art. nr.
mm
mm
mm
mm

910.14006
910.16006
910.18006
910.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål

SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

TILLBEHÖR

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)

Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)
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BENSÅRVASK 906

FÖRSKOLA

BENSÅRVASK 906
Bensårvask 906 är vår specialanpassade lyft för arbete
med bensår.
Motordriven höjdjustering underlättar i situationer där justering behöver utföras ofta.
Med Bensårsvask 906 justeras tvättbaljan och den rostfria
panelen samtidigt.
Användaren kan enkelt via sladdansluten handkontroll
ändra höjden 250 mm.

BENSÅRVASK

Utförande:

Bredd

Art. nr.

Material: Rostfri plåt SS 2333
Justerbar: 250 mm
Manöverdon: Handkontroll
Maxlast: 40 kg
IP-Klass: IPX4

600 mm

906.060

BÄNK- OCH VÄGGSKÅPSLYFTARE

I vårt standardsortiment finns ett stort urval av arbetsbord men ibland krävs andra lösningar. I vårt sortiment har vi lyftsystem för fast montering som lyfter bänkar och skåp. Här nedan visar vi lite idéer på vad vi kan åstadkomma. Kontakta oss gärna om du har andra idéer.

TR5 - Höj- och sänkbar bänklyftare för spis och diskbänk
TR5 Bänklyftare är en flexibel lösning som ger knäfritt
utrymme samtidigt som höjden kan justeras till sittande eller
stående arbete.
Bänkplanet är tillverkat i en kraftig stålkonstruktion, där det finns
möjlighet att montera diskbänk, spishäll, låda eller
kombination av låda och skärbräda.
Under bänkplanet finns säkerhetsbrytare i form av en
klämskyddslist. När listen berörs stannar lyftaren.
Finns i bredd 600-3400 mm.

TR6 - Höj- och sänkbar bänk- och väggskåpslyftare
Med TR6 bänk- och väggskåpslyftare justeras höjden på bänkplan
och väggskåp i samma rörelse för att passa sittande eller stående
arbete.
Bänkplanet är tillverkat i en kraftig stålkonstruktion där det finns möjlighet att montera diskbänk, spishäll, låda eller kombination av låda
och skärbräda. På väggpanelen monteras väggskåp i standardmått.
Under bänkplanet finns säkerhetsbrytare i form av en
klämskyddslist. När listen berörs stannar lyftaren.
Finns i bredd 600-3400 mm.
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TILLBEHÖR

Tillbehör till arbetsbord
Sladdansluten handkontroll

Art. nr. 990.001

Blandare med handdusch

Art. nr. 990.011

Flexibla vattenslangar

Art. nr. 990.21

Sladdansluten handkontroll istället för fast monterad manöverknapp.

Utdragbar handdusch
Inkl. diskmaskinsavstängning
Spaklängd, 90 mm
Pipens höjd, 210 mm
Pipens utsprång, 200 mm

2 st flexibla vattenslangar
Längd, 800 mm
Anslutning R15 (1/2”)

Flexibel avloppsslang

Art. nr. 990.022

Flexibel avloppsslang
Längd, 800-1200 mm
Diameter vid anslutning, 50 mm,
alternativt 40 mm (vid kapning).

Hjulsats

Art. nr. 990.031

Hyllplan över arbetsyta

Hyllplan över arbetsyta i rostfritt stål SS 2333 eller i vit laminat. Fästbeslagen är
tillverkade i pulverlackerat stål.

Hjulsats bestående av 4 st bromsade hjul.
Diameter: 75 mm
Total bygghöjd: 100 mm

Hyllplan i rostfritt
Storlek:
1000x300
1200x300
1400x300
1600x300
1800x300
2000x300

Hyllplan under arbetsyta

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Hyllplan i vit laminat

Art. nr.

990.041
990.042
990.043
990.044
990.045
990.046

Storlek:
1000x300
1200x300
1400x300
1600x300
1800x300
2000x300

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Art. nr.

990.051
990.052
990.053
990.054
990.055
990.056

Hyllplan under arbetsyta i rostfritt stål SS 2333 eller i vit laminat. Fästbeslagen är
tillverkade i pulverlackerat stål.
Hyllplan i rostfritt
Storlek:
1000x300
1200x300
1400x300
1600x300
1800x300
2000x300

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Hyllplan i vit laminat

Art. nr.

990.061
990.062
990.063
990.064
990.065
990.066

Storlek:
1000x300
1200x300
1400x300
1600x300
1800x300
2000x300

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Art. nr.

990.071
990.072
990.073
990.074
990.075
990.076
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TILLBEHÖR

Tillbehör till arbetsbord
Förvaringslåda, Rostfri

Förvaringslåda som monteras under arbetsytan.
Låda och lådförstycke är tillverkat i rostfri plåt SS 2333.
Storlek: (BxHxDJ)
400x575x100 mm
400x575x150 mm

Lådhurts, Rostfri

Art. nr.

990.081
990.082

Lådhurts som monteras under arbetsytan.
Hurts, låda och lådförstycke är tillverkat i rostfri plåt SS 2333.
Lådorna har fullutdrag och levereras med kantiner av plast* som fyller hela lådan.

Storlek: (BxHxDJ)
400x560x595 mm

Art. nr. 3 lådor
Höjd 150 mm
990.091

Art. nr. 4 lådor
Höjd 100 mm
990.092
* Kan även levereras i rostfri plåt

Förvaringsskåp, 1 lucka, Rostfritt

Förvaringsskåp med en lucka som monteras under arbetsytan.
Skåpet är tillverkat i rostfri plåt SS 2333.
Luckan är omhängningsbar. 1 rostfri hylla ingår. (Flyttbar i 3 lägen)

Storlek: (BxHxDJ)
400x560x595 mm

Förvaringsskåp, 2 luckor, Rostfritt

Förvaringsskåp med två luckor som monteras under arbetsytan.
Skåpet är tillverkat i rostfri plåt SS 2333.
1 rostfri hylla ingår. (Flyttbar i 3 lägen)

Storlek: (BxHxDJ)
800x560x595 mm

Lådhurts, 2 lådor, vitt direktlaminat

Art. nr.
990.131

Förvaringsskåp med en lucka som monteras under arbetsytan.
Hurts tillverkad i 16 mm direktlaminerad spånskiva.
Lucka tillverkad i 16 mm vitmålad direktlaminerad spånskiva.
Handtag ingår ej.
Storlek: (BxHxDJ)
400x576x581 mm
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Art. nr.
990.121

Lådhurts med tre lådor som monteras under arbetsytan.
Hurts tillverkad i 16 mm direktlaminerad spånskiva.
Fronter tillverkade i 16 mm vitmålad direktlaminerad spånskiva.
Handtag ingår ej
Storlek: (BxHxDJ)
400x576x581 mm

Förvaringsskåp, 1 lucka,
vitt direktlaminat

Art. nr.
990.111

Lådhurts med två lådor som monteras under arbetsytan.
Hurts tillverkad i 16 mm direktlaminerad spånskiva.
Fronter tillverkade i 16 mm vitmålad direktlaminerad spånskiva.
Handtag ingår ej.
Storlek: (BxHxDJ)
400x576x581 mm

Lådhurts, 3 lådor, vitt direktlaminat

Art. nr.
990.101

Art. nr.
990.141
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CONSTELLA FÖRSÄLJNING AB
Box 10024
781 10 Borlänge
Tel 0243-831 40
Fax 0243-177 13
E-mail info@constella.se
Hemsida www.constella.se

