
VI SER  
INDIVIDUELLA  
BEHOV

VISSA SER BARA EN KABEL

Varför välja Scankab?

•  Totalleverantör av kablar och kabelförläggning

• Egen produktion och utveckling

• Kapning efter kundspecifika längder

• Specialemballering

• Lagerförning av kundspecifika produkter

• Personlig service



Grund för gott samarbete

Installationsuppdrag inom industrin ställer ofta höga krav 

på individuella och kundanpassade lösningar. Detta kräver en 

högkvalificerad leverantör med ett brett sortiment av kabel och 

installationssystem för byggnader, anläggningar och maskiner. 

Scankab levererar dagligen bl.a. installationskablar, brandsäkra 

kablar, gummikablar och industrikablar. 

Som kabelproducent kan vi dessutom enkelt konvertera andra 

kabeltyper till våra egna varumärken, och därigenom alltid 

säkerställa en jämn och hög kvalitet. Allt dokumenteras naturligtvis 

i omfattande datablad.

TOTALLEVERANTÖR AV 
KABEL OCH KABELINSTALLATIONSSYSTEM 
TILL INDUSTRIN

Jämn kvalitet, dokumentation och hög leveranssäkerhet är några 
av de oumbärliga krav vi på Scankab ställer på oss själva som en 
leverantör av industrikablar och kabelinstallationssystem för 
byggnader, anläggningar, maskiner och ”turnkey-projekt”.

”Utvecklingen som framtiden 

har att bjuda på, kommer inte 

att innebära färre kablar eller 

ett mindre behov av teknisk och 

professionell rådgivning. Här kan 

Scankab vara med och säkerställa 

att utvecklingen inte stannar av 

genom att bidra med vår kunskap 

och drivkraft.” 

Morten Rasmussen,  

CEO, Scankab



Oavsett om ditt projekt kräver rostfria, varm- 

eller elförzinkade trådstegar, kabelrännor 

eller kabelstegar kan Scankab leverera 

detta. Vi ger dig råd om vilken ytbehandling 

och konstruktion som passar bäst för ditt 

projekt. Utöver trådstegar, kabelrännor och 

kabelstegar erbjuder vi också ett brett utbud 

av tillbehör.

Se vårt sortiment på scankabsystems.se

Kabelförläggning med  
hög kvalitet

TOXFREE® 
ROZ1-K EMC

TOXFREE® 
RZ1-K

Mer än 3 500 kabeltyper

Scankabs sortiment består av mer än 3 500 

lagerförda kablar.

• Installationskablar
• Brandsäkra kablar
• Industrikablar
• Gummi- och krankablar
• Byggström
• Data- och kommunikationskablar
• Mellanspänningskablar
• Marin- och offshorekablar
• Specialkablar
• Kabelskor, förskruvningar mm.

Scankab.se
Skapa en katalog📎📎

EN 50575

Se våra CPR-klassificerade kablar

scankab.se

En ledare inom  
CPR-klassificerade kablar

En ny EU-lag ställer krav på dig som ska välja en 

kabelleverantör 

Scankab ligger i framkant vad gäller både kunskap 

och lagerhållning av CPR-godkända kablar som 

uppfyller den nya produktstandarden EN50575. 

Scankab levererar installationskablar med de 

högsta brandklasserna B2ca- och Cca-s1a, d1, a1.

”Vi hjälper dig som installatör med att ge råd och 

vägledning till dina kunder, så att de får ett optimalt 

brandskydd.”

Søren Porse 

Technical Manager, Scankab

SCREENFLEX 
VC4V-K J EMC 



+46 0730-344 606
Vi tror på direkt dialog
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I startskedet var Scankab en rebell i kabelbranschen. 

Företaget utmanade marknaden och sålde kablar från 

ett litet lager i ett garage. Att sätta nya standarder för 

branschen är än idag en del av Scankabs DNA. Scankab 

utvecklar, producerar och levererar kvalitetskablar och 

kabelförläggningssystem på den europeiska marknaden.

SCANKAB STARTADE  
SOM KABELINDUSTRINS 
SVAR PÅ ”GARAGEROCK” 


