
Ergolets C-skena är den senaste medlemmen av Luna 
skenfamilj och är klar att vidarebefordra skandinavisk 
designs stolta traditioner.

Denna enastående väggmonterade skenlösning består 
av en tunn, platt panel och är ett diskret och stilfärdigt 
alternativ till vanprydande vägg- eller takbeslag, som 
allmänt används. Förutan att vara ett attraktivt alternativ 
är C-skenan enkel och snabb att montera. Därmed 
är systemet mycket effektivt med tanke på pris, och 
C-skenan är snabb att bli det förslagna val till hemmet 
och institutionen.

Flexibilitet är en av C-skenans viktigaste egenskaper, 
därför att traversskenan (den rörliga skenan) sörjer 
för, att där är enkla och snabba lyftmöjligheter  från ett 
rum till ett annat.  När man har beslutat vilket rum som 
skall utrustas med lyft- eller väggskenor, så är C-skenan 
svaret.

C-skenan används både för att förflytta åkvagnar och för 
det som är fästade vid väggen. När den inte används, 
kan skenan döljas med hjälp av “täckplattan  Ergolet” 
vilket gör C-skena till en helt dold och därför mycket 
diskret väggskena .

Dessutom har C-skena ett smalt spår på undersidan, 
som kan användas för att hänga lätta bokhyllor, bilder 
eller andra väggdekorationer , utan att behöva borra hål 
eller slå spik i väggen. 

Viktiga funktioner 
Kan monteras på nästan alla typer av väggar.

Tillbehör
Ett brett utbud av tillbehör för C-skena, såsom 
konsoler för hängande bilder, etc.
Det finns också ett brett sortiment av beslag för 
olika monteringsapplikationer etc.

C-skenan
Väggsken-system 

Primär användning
Hemmiljö
Institutioner
Sjukhus



C-skenan

TEKNISK SPECIFIKATION
Vikt kapacitet    200 kg och 275 kg
Profilens måttl (djup/höjd)  33 mm x 87 mm
Vikt per meter    1,14 kg/m
Material     Aluminium
Exempel på montering   Gipsplattor, trä, betong, mursten
Färg     Vit pulver-lack
               

PRODUKTENS VIKTIGASTE EGENSKAPER
• Fördelaktig design och funktionalitet.
• Kan monteras på nästan alla typer av väggar.
• Enkel och snabb att installera. Besparande.
• Den teleskopiska  vagnen för att kompensera för olika avstånd mellan väggarna.
• Profilen kan användas för att stödja lätta hyllor, bilder eller gardiner.
• Ren och enkel state-of-the-art design.

Version HMI-nummer Varunummer

C-skena 4,3m 016-00990

C-skena 5,5m 016-00991

C-skena 7m 016-00992

Snabb och enkel att installera, 
sparar tid och minskar kostnaderna.

Unik teleskop vagn kompenserar 
för olika avstånd mellan väggarna.

Tunn och diskret profil.

När skenan är inte används, 
C-skenan lätt kan bli en del av 
inredningen när en täckplåt  klickas 
på.
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Produktbilder  kan innehålla tillbehör. Tala med din representant.

Profilen är försedd med en liten spår 
botten av skenprofilen. Detta kan 
användas för bilder, tavlor, bokhylla 
eller andra väggdekorationer .

 



Ergolet E-skena är ett stolt exempel på innovativ dansk 
design. Det innebär helt enkelt en teknisk revolution i 
vägg och tak system.

E-skenan är unik eftersom i fallet med en väggmonterad  
skena är lösningen. E-skenan är en attraktiv, platt 
väggpanel  - diskret och stilfärdigt alternativ till 
vanprydande vägg- eller takbeslag, som allmänt 
används. Dessutom är E-skenan enkel och snabb vid 
installation, vilket gör det till det bästa valet och de 
professionellas första val för hem och för institutioner.
Ergolet E-skena är ett stolt exempel på innovativ dansk 
design. Det innebär helt enkelt en teknisk revolution i 
vägg och tak system.

E-skenan är också ett extremt flexibelt system. 
Till exempel, ett rum utrustat med E-skena och ett 
traverssystem. När traverssystem inte används eller 
kommer att användas i ett annat rum, kan travers snabbt 
och enkelt separeras från E-skenprofil och flyttas.
En extra funktion är E-skenprofilen på undersidan. Det 
är en praktisk lösning som kan användas för att hänga 
lätta bilder och andra väggdekorationer. Detta skulle 
undvika att borra hål i väggen.

Aluminium täckplattan kan fästas på bottenspåret 
och döljer därmed synliga Kablar and skruvar. Om ett 
utrymme har e-skena installerad som inte används för 
att lyfta, klickar man på ytterligare en täckplåt i övre 
Spåret som omvandlar E-skenan till en platt och helt 
sluten väggpanel som förhindrar damm o smuts att 
läggas sig.
Viktiga funktioner 
Kan monteras på nästan alla typer av  väggkonstruktion 
Tillbehör
Det finns en rad tillbehör till E-skenan, såsom 
konsoler för hängande bilder/tavlor, etc.

E-skenan
Väggsken-system:monterat på vägg

Primär användning
Hemmiljö
Institutioner
Sjukhus



E-skenan

TEKNISKA DATA
Maxlast      200 kg och 275 kg
Profilmått (djup / höjd)    25 mm x 97 mm
Vikt      2,0 kg / m
Installationsexempel     Gipsskivor, trä, betong, tegel
Färg     Vit pulverlack 

PRODUKTENS VIKTIGASTE EGENSKAPER
• Ledande design och funktionalitet.
• Kan monteras på de flesta typer av väggar.
• Enkel och snabb att installera. Besparingar.
• Teleskop vagn kompenserar för varierande väggbredd.
• Profilen kan användas för att montera foto, målningar och gardiner.
• Ren och enkel state-of-the-art design. Platt.

Version HMI-nummer Varunummer

E-skena 4,3m 016-01028

E-skena 5,5m 016-01029

E-skena 7m 016-01027

E-skena 7,5m 016-01026
Enkel och snabb att installera. 
Sparar tid och minskar kostnaderna.

Unik teleskop vagn kompenserar 
för varierande väggbredd.

Diskret, tunn profil.
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Profilen är försedd med en 
liten spår botten av skenan. 
Detta kan användas för bilder/
tavlor, lätt bokhylla eller andra 
väggdekorationer .

E skenan blir en del av rummets 
inredning när man använder 
täckplåtar .

 



Ergolet tak skensystem är en hel värld av flexibla, robusta 
skenor som är enkla att installera. Ergolet erbjuder 
en mängd skensystem för att möta de varierande och 
utmanande behov i dagens hälso- och sjukvårdssektor.

De små och starka låg profil skenorna av 75 mm har 
en låg vikt och det optimala intervallet och är lätt att 
installera.

Skenan av 103 mm som skall användas för sig själv i 
huvudsak som en rak bana och även som  sekundär 
skena (Travers skena), men även för system som kräver 
en kombination av låg vikt och stor räckvidd.

Skenan av 135 mm, med sin låga vikt är starkare än 
man skulle kunna tro. Det har den största håll fasthet för 
alla Ergolet skenor och kan användas som en rak skena 
eller sekundär skena(travers skena) tillsammans med 
Ergolet unika dörrförbindelsessystem.

Ergolet teleskopskenor kan alltid kombineras och 
flexibla system ger utrymme för funktion eller som fast 
system som fungerar av sig själv där det finns ett behov 
av att maximera räckvidden.

Oavsett vad som krävs för system, alla Ergolet skenor 
arbetar tillsammans som en komplett lösning för enkel 
installation och användning, och som är effektiv i fråga 
om pris och funktion.

Viktiga funktioner 
Ett komplett utbud av dkenor och tillbehör
Kan monteras i tak eller vägg
Diskret och lätt att installera i många installationer.
Profilerna kan kombineras för att optimera de 
lösningar som krävs
Ren och enkel state-of-the-art design.

Tillbehör
Det finns en rad tillbehör och installation fäste för 
Ergolet skenor, inklusive vägg / takbeslag, ändra 
spår, vändskivor , dörrgenomföringar, etc.

Skenor
Takskensystem: En värld av skenor



Skenor

TEKNISK SPECIFIKATION
Profilernas mått   Se ritningar nedan
Vikt    Kontakta Protecta för speciellt produktblad
Montering   Kan monteras på de flesta materialer
                    

Version HMI-nummer Varunummer

75 mm skena 3,2 m 016-01023

75 mm skena 4 m 016-01022

75 mm skena 5 m 016-01021

75 mm skena 7 m 016-01020

103 mm skena 3,2 m 016-01013

103 mm skena 4 m 016-01012

103 mm skena 5 m 016-01011

103 mm skena 7 m 016-01010

135 mm skena 4,3 m 016-01002

135 mm skena 5,5 m 016-01003

135 mm skena 7 m 016-01004

90o böjd skena  016-01040

60o böjd skena 016-01041

45o böjd skena 016-01042

Lång räckvidd inom område med 
hjälp av fast teleskopisk skena

Rum-till-rum med 135 mm ske-
na och dörr koppling.

75 mm skena använt på ned-
sänkt undertak.
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75mm skena med 90 graders 
kurva.
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