
VI SÄKERSTÄLLER 
EN DIREKT 
FÖRBINDELSE

VISSA SER BARA EN KABEL

Varför välja Scankab?

•  Totalleverantör av kablar och kabelförläggning

• Levererar installationskablar med högsta brandklass (CPR)

•  Kabelinstallationssystemer med E90 godkännande  

• Personlig service & professionell rådgivning

• Hög leveranssäkerhet

• Egen produktion och utveckling

• Hög och jämn kvalitet



En värld i konstant förändring utan avbrott  
Med Scankab som tillverkare och leverantör av kabel och 
installationssystem för dina projekt inom infrastruktur 
kan du alltid vara säker på en optimal drift och säkra 
lösningar. 

Med 25 års erfarenhet i kabelbranschen är vi kända för vår 
expertishjälp och genomtänkta totallösningar.

Scankab är den naturliga samarbetspartnern för dig som är verksam 
inom infrastruktur såsom järnvägar, tunnlar, väganläggningar,  
flygplatser, tunnelbanor etc.

”Behovet av säkerhet och konstant 
förändring betyder definitivt inte 
mindre krav på produkterna. Denna 
utveckling vill Scankab gärna aktivt 
bidra till att förbättra.” 

Morten Rasmussen,  
CEO, Scankab

› Installationskablar

› Kraftkablar

› Brandsäkra kablar

› Byggström

› Kabelrännor

› Trådstegar

› Kabelstegar

 

NÄR SÄKERHET  
ÄR VIKTIGT

Sortimentet omfattar kabel och kabelinstallations-
system som uppfyller de tuffa kraven som ställs 
i samband med drift- och brandsäkerhet. Vår till-
verkningsprocess bidrar till att vi även kan leverera 
kabel i extra långa längder - utan skarvar.



Varför bör du välja kablar med de
högsta brandklasserna? 

Med B2ca- och Cca-installationskablar minimeras
antalet skador, krascher och olägenheter som 
uppstår vid en eventuell brand. Dessa kablar hjälper 
till att inimera röksyror, brandspridning, rökutveckling 
och droppbildning. 

Produktfokus: 

• TOXFREE® RZ1-K

• TOXFREE® RZ1-K (AS+) 

• SCANLET PLUS® EQLQ 

Scankab.se 
Bygg din katalog📎📎

Reducera riskerna för avbrott  
med ett riktigt installationssystem
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EN 50575

Se våra CPR-klassificerade kablar

scankab.se

En ledare inom
CPR-klassificerade kablar

En ny EU-lag innebär konsekvenser för dig som
ska välja en kabelleverantör 
Scankab ligger i framkant – beträffande både
kunskap och lagerförande av CPR-godkända
kablar, som uppfyller den nya produktstandarden
EN50575. Scankab levererar installationskablar
med högsta brandklass B2ca- och Cca-s1a, d1, a1.

”Vi hjälper dig som installatör med att ge råd och 
vägledningtill dina kunder, så att de får ett optimalt
brandskydd.” 

Søren Porse 
Technical Manager, Scankab

Scankab erbjuder ett komplett sortiment av instal-
lationssystem bestående av trådstegar, kabelrän-
nor och kabelstegar. Vi lagerför allt från elförzinkat 
till rostfritt 316. 
  
Kabelinstallationssystem från Scankab utmärker 
sig exempelvis genom att samma upphängnings- 
system går att använda till både kabelstegar, 
kabelrännor och trådstegar, vilket säkerställer en 
enkel och snabb installation utan onödig kapital-
bindning i lager. 

Se sortiment på scankabsystems.se 

Trådstegar Kabelrännor

Kabelstegar Tillbehör

BLACK C8



0730-344 606
Vi tror på direkt dialog

Scankab AB · Brännerigatan 5 B · SE-263 37 Höganäs · +46 0730-344 606 · scankab@scankab.se · scankab.se

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, tillverkar

och levererar kvalitetskablar och kabelinstallationssystem till

elinstallatörer, industrin, marin och offshore, infrastruktur

och energibolag.

SCANKAB STARTADE 
SOM KABELINDUSTRINS 
SVAR PÅ ”GARAGEROCK” 


