
Anvend disse enkle og smarte vægbøjler. Du kan vælge bøjlen til højre, når du har udstyr som 

er dybt. Med den vertikale bøjle hænger udstyret nedad, frem for at fylde i dybden – meget 

smart!

Specifikationer:

• Leveret i grå (RAL 7035). 

• Huller i bagplade for nem ophæng på 

væggen.

• Anvend med fordel vores sorte plast 

blindplader til at lukke pænt af i enheder 

som ikke bliver brugt. 

• Lagervare. 

(BxHxD) HE Beskrivelse Type nr. / EAN nr. Vægt

19”, 3HE 3 19” vertikal vægbøjle, 3HE Type 95256

EAN 5709832 010649

1,1 kg

19”, 6HE 6 19” vertikal vægbøjle, 6HE Type 95257

EAN 5709832 010656 

1,9 kg
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(BxHxD) HE Beskrivelse Type nr. / EAN nr. Vægt

19”, D=250mm 4 19” vægbøjle, 4HE, D=250mm Type 60007

EAN 5709832 045047

1,75 kg

19”, D=250mm 6 19” vægbøjle, 6HE, D=250mm Type 60023

EAN 5709832 045078 

2,6 kg

19”, D=400mm 6 19” vægbøjle, 6HE, D=400mm Type 60045

EAN 5709832 066769 

3,4 kg

19”, D=400mm 9 19” vægbøjle, 9HE, D=400mm Type 60046

EAN 5709832 066776

5,1 kg

Specifikationer:

• Leveret i grå (RAL 7035). 

• Huller i bagpladen for nem ophæng på 

væggen.

• Smart løsning til udstyr der normalt vil 

fylde upraktisk meget i dybden. 

• Lagervare.

Hæng det vertikalt =

fylder ikke i dybden



Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19” racks og udendørsskabe. 

Med et stærkt standardprogram og en unik evne til at levere specialløsninger, kan 

virksomheden levere alt fra det enkle, til den meget avancerede løsning. 

Cabinet System leverer desuden løsninger til serverumsindretning, powerpaneler, 

køleenheder og mange former for kundetilpassede løsninger. 

Tak en snak med vores team på tlf. 7027 3626 og lad Cabinet System levere din næste 

løsning.

Du er også velkommen til at se mere på vores hjemmeside, eller besøge vores showroom.

Kontakt.

Cabinet System A/S

Platanvænget 14

8990 Fårup

Danmark

e-mail: salg@cabinetsystem.dk

Tel:      +45 7027 3626

www.cabinetsystem.dk

Kontakt os endelig….


