
VI SER 
INDIVIDUELLE
BEHOV

NOEN SER BARE EN KABEL

Hvorfor velge Scankab?

• Totalleverandør av kabler

• Høy leveringssikkerhet

• Egen produksjon og utvikling

• Kutting i kundespesifikke lengder

• Lagerføring av kundespesifikke produkter

• Personlig service



Grunnlag for godt samarbeid 

Installasjonsoppgaver i industrien stiller ofte høye krav til 

individuelle og kundetilpassede løsninger. Det forutsetter en 

teknisk sterk leverandør med et bredt sortiment av kabler til 

bygninger, anlegg og maskiner. Scankab er leveringsdyktige på 

installasjonskabler, brannsikre kabler, gummikabler, industrikabler, 

byggestrømkabler m.m. fra dag til dag. 

TOTALLEVERANDØR  
TIL INDUSTRIEN

Jevn kvalitet, dokumentasjon og høy leveringssikkerhet er 
ufravikelige krav til Scankab som leverandør av industrikabler til 
bygninger, anlegg, maskiner og nøkkelferdige prosjekter. 

”Utviklingen i industrien videre 

fremover betyr på ingen måte 

færre kabler eller mindre behov 

for teknisk og faglig kunnskap. 

Her kan Scankab bidra betydelig 

og være med på å sikre at 

utviklingen ikke går i stå”.

Morten Rasmussen,  

CEO, Scankab



Mere end 3500 kabeltyper

Scankabs sortiment består av mer enn 3500 

lagerførte kabler til avsendelse fra dag for dag.

• Installasjonskabler
• Brannsikre kabler
• Industrikabler
• Gummi- og krankabler
• Byggestrømskabler
• Data- og kommunikasjonskabler
• Mellomspenningskabler
• Marine- og offshorekabler
• Spesialkabler
• Kabelsko, skrueforbindelser mm.

Scankab.no
Bygg en katalog📎📎

TOXFREE® 
ROZ1-K EMC

TOXFREE® 
RZ1-K

SCREENFLEX 
VC4V-K J EMC 

Ny EU-lov kan ha konsekvenser for deg som skal 

velge kabelleverandør

Scankab ligger i forkant - både på kunnskap og på 

lagerføring av CPR-godkjente kabler som oppfyller 

den nye produktstandarden EN50575.  Scankab 

er leveringsdyktige på installasjonskabler med 

høyeste brannklasse B2ca- og Cca -s1a, d1, a1.

Finn våre CPR-klassifiserte kabler

EN 50575scankab.no

”Vi hjelper deg som installatør med å gi kundene 

dine råd og veiledning, slik at de får en optimal 

brannsikring”

Søren Porse 

Technical Manager, Scankab

LEDENDE PÅ  
CPR-KLASSIFISERTE  
KABLER



+47 416 32 619
Vi tror på direkte dialog

Helt fra starten var Scankab en opprører i kabelbransjen. 

Fra et lite lager i garasjen solgte virksomheten kabler og 

utfordret kabelmarkedet. I dag er det fortatt en del av 

Scankabs DNA å sette nye standarder for bransjen. Scankab 

utvikler, produserer og leverer kvalitetskabler og ruting til 

oppgaver innen el-installasjon til industrien.

SCANKAB STARTET  
SOM KABELINDUSTRIENS 
SVAR PÅ ”GARASJEROCK”
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