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•  Hygieniska ytor •  Ergonomiska arbetsställningar 
•  Alla vagnar kan inredas med lådor eller dörrar

Se fler vagnar och tillbehör på vår hemsida, www.standardsystem.se
Eller kontakta oss på mail info@standardsystem.se eller telefon 040-22 83 70 så hjälper vi dig.

INRED EFTER ERA BEHOV
ISOVAN

Bygg vagnen så den matchar arbetsrutinerna. Små eller stora saker i lådan? Lådorna är 
uppdelade så att varje låda passar innehållet och allt innehåll har sitt eget utrymme. 
Det skapar en översikt och säkerställer enhetliga arbetsrutiner och uppfyllningsrutiner.

Med rätt inredning kan du lagra massor av utrustning på begränsat utrymme och 
samtidigt ha en fullständig översikt.

INDIVIDUELLA ANPASSNINGAR
ISOVAN

ISO-backar kan delas upp på många sätt,
Här är sex exempel för inspiration

BYT UT 
ANVÄNDA 
BACKAR 
MED NYA

Så är vagnen alltid klar 
för användning

3 höjder

2 bredder

ISO-BACKAR
Backarna har fast botten
och finns i grått eller 
transparent.
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ISOVAN med 30 x 40 backar
En mindre vagn när det är ont om plats.
Kan fås med öppning antingen på den 
breda eller den smala sidan.

Höjd: upp till 104 cm
Bredd: 35 cm
Djup: 45 cm

ISOVAN Högskåp
Skåp på hjul med iso back-
ar. Kan fås utan eller med 
dörr.Möjlighet med

plombering 
av backar

PÅFYLLNINGSVAGN 
Vagnen är 144 cm hög, så den ger full uppsyn 
när man kör med vagnen. Topplattans kanter 
passar till ISO-backarna, så att de står stabilt. 
Höjd: 144 cm
Bredd: 65 cm
Djup: 45 cm

Praktiska vipplådor (tilt-ut) upptill 
på vagnen gör utrustningen synlig 
och lättillgänglig.

Fällbar klaff/fällbart bord

ISOVAN med 60 x 40 backar
En större vagn när mer saker behövs.
Vad passar era rutiner?

Höjd: 96 cm
Bredd: 65 cm
Djup: 45 cm
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