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med GARO Futuresmart™

KLOKT.

Framtidens kabelskåp av Magnelis®
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Nytt unikt sortiment  
miljöanpassade kabelskåp
På GARO har vi monterat innehållet i kabelskåp i många år, samtidigt som vi funderat 
över vad som finns att göra för att göra skåpen mer miljövänliga och användarvänliga. 
Nu lanserar vi en helt ny serie kabelskåp under eget varumärke i det miljövänligare och 
exklusivare materialet Magnelis®. Detta är ett nytt revolutionerande hölje som både är 
starkt och korrosionsbeständigt. Ännu ett exempel på hur vår långa erfarenhet, stora  
kunskap och starka innovationskraft har lett till utveckling av en Futuresmart produkt.
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MAGNELIS®
Miljövänligt material, korrosions
beständigt, självläkande.

KLARAR UPP TILL 1600 A
Kan dimensioneras för strömmar 
upp till 1600 A.

MÄRKNING GARO
Garanterar svensk kvalitet enligt 
GARO FuturesmartTM.

UNIK DESIGN
Modern design med rundade  
hörn och genomtänkta detaljer.

LÅSBART UTTAG 

Låsbar lucka med flera uttag för 
tillfällig el, som tillbehör.

Fördelar för framtiden

MÄTARFÖRLÄNGNING
Skåpet finns med eller utan  
mätarförlängning.

ENKEL FASTSÄTTNING
Nitmuttrar i gavlarna för fäste  
till markeringsstång, vägg
upphängning, etc. 

FRONTMONTERING
All montering inne i skåpen är  
enkelt åtkomlig från framsidan. 

TELESKOPFUNDAMENT
Individuell djupinställning av  
sidorna i förankringen under jord.

SÄKER
IK 10 klassad, kappslingsklass IP34D.

Med vårt nya kabelskåp lanserar vi ett miljöanpassat hölje, designat 
med flera unika fördelar som tål att jämföras. Skåpet klarar att stå 
utmed vägarna i alla klimatförhållande och kan innehålla exempelvis 
en servis-, gatubelysnings- eller reservkraftcentral.
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GARO kan skräddarsy och leverera skåpen färdigmonterade, så att du som  
installatör endast behöver ansluta inkommande och utgående kablage. Skåpen 
kan innehålla allt från reservkraft och uttagscentraler till belysningsstyrningar.

SNABBT OCH ENKELT FLÖDE FRÅN OFFERT TILL LEVERANS
Våra kompetenta säljare pratar gärna med dig, det är bara att slå oss en signal. Finns 
inga underlag om projektet kan du beskriva ärendet för oss, så diskuterar vi gemensamt 
oss fram till den ultimata lösningen. Samtalet leder oftast till att vi snabbt kan erbjuda dig 
en enkel frontskiss och offert som du kan ta ställning till.

Vi levererar färdigmonterade 
skåp efter din specifikation

MÅNGA OLIKA STORLEKAR  
OCH TILLBEHÖR
GARO Kabelskåp i Magnelis® finns i nio 
standardstorlekar, med eller utan mätar
förlängning. Den smarta designen gör det 
möjligt att enkelt kunna bygga ut skåpet i 
framtiden. Skåpen är CEmärkta och typpro
vade enligt gällande standarder och ett ifyllt 
testprotokoll medföljer varje leverans. Som 
extra utrustning och tillbehör erbjuds bl a:

Fäste för golvmontering
Bottendel för väggmonterade skåp
Platta för metall- och trämontering
Underjordiskt stöd för sidotryck
Monteringsplattor i metall och trä
Fäste för bergmontering
Fäste för väggmontering
Snömarkering
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En nytänkande kraft

Vi är GARO.  
Vi är Futuresmart.
GARO Futuresmart står för innovation och produkter som utvecklas för framtiden. 
Produkter som säkerställer energibesparing, smartare styrning och som är enkla 
att använda. GARO Futuresmart kommer ständigt utvecklas genom nya produkter, 
utbildningspaket, certifieringar, hållbarhetslösningar, användarglädje, service, etc. 
Strävan är hela tiden att göra saker och ting enklare, bättre och smartare.  
För en tryggare och mer hållbar framtid.

GARO Montage AB, Södergatan 26, 335 33 GNOSJÖ, 0370 33 28 90, garo.se


