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Skyddsventilation

I en arbetsmiljö som är utsatt för förorenad luft är det viktigt att säkerheten är hög - både för 
personal och i vissa fall även för produkterna. LabRum har ett stort utbud av skyddsventile-
rade produkter för att ge dig som arbetar ett fullgott skydd och säkerhet. 

I denna broschyr får du ta del av våra standardprodukter och utbud på skyddsventilerad 
inredning. Allt framtaget med kvalité, design och tålighet i åtanke. Vår skyddsventilerade 
inredning inkluderar bland annat dragskåp, draghuvar, kemikalieskåp, dragbänkar och 
punktutsug. 

Efter 40 år i branschen är våra produkter testade, utformade och konstruerade efter våra 
kunders önskemål och behov. Det är av yttersta vikt att kunden ska känna sig nöjd och till-
freds med slutresultatet. Om du inte finner det du efterfrågar, tveka inte att kontakta oss så 
att  vi kan vi hjälpa dig att skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet.

Miljöbilder
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Dragskåp Mistral
DRAGSKÅP MISTRAL - FÖR BÄSTA SÄKERHET OCH ERGONOMI

Dragskåpet MISTRAL är vårt mest sålda dragskåp. Skåpet är utvecklat 
för att trygga personsäkerheten i dagens moderna laboratorium. Det 
är utformat för att ge bästa hygien- och luftströmningsförhållanden, 
vilket i sin tur leder till en säkrare arbetsmiljö. Alla ingående material 
är särskilt utvalda för att tåla kemikalier och långvarigt slitage på allra 
bästa sätt. 

MISTRAL har genomgått utläckage- och spårgasmätning samt även 
ljudmätning.

Mistral går även att utforma helt enligt kundens önskemål för att an-
passas till varje individs och arbetsplats behov. Till hjälp för detta finns 
ett stort tillvalsprogram.

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Arbetsyta
051090-10 Mistral 900 (VP inkl stativ) 900x800x2280 760x700
051120-10 Mistral 1200 (VP inkl stativ) 1200x800x2280 1060x700
053150-03 Mistral 1500 (VP inkl stativ) 1500x800x2280 1360x700

Material
Skåpstomme i vit laminatbelagd spånskiva 
med löstagbar innerygg av homogenlami-
nat. Skjutluckan är tillverkad i 6 mm tåligt 
lamellglas. Arbetsytan i skåpet tillverkas i 
syrafast rostfritt stål med en infälld labtratt 
gjord av polypropen. 

Anslutningar
-  Ventilationsstos: Ø 200 mm
-  Kallvatten: 12 mm
-  Avlopp labtratt och disklåda: R40 / 
   R1 ½”
-  Elanslutning: 230 V, 50 Hz

Standardutrustning i skåpet
-  Arbetsyta i syrafast rostfritt stål med 
   infälld labtratt i polypropen
-  Belysning 2x18 W
-  4 eluttag med brytare (placerad på 
    sidopanel)
-  1 kallvattenutkastare
-  Mediapanel placerad till vänster

Tillval
• Akustiskt och optiskt larm för lågt lufflöde 
• Automatisk luckstängning 
• Styr- och reglerutrustning för variabel 
    luftflödesreglering 
• Armaturer för gas, tryckluft, kvävgas, 
   vakuum, renvatten och vatten 
• Arbetsytor och labtrattar i DURCON, 
   emalj, polypropen och keramiska 
   material 
• Ventilerade disklådor, förvaringsskåp 
   och hurtsar
• Mediapanel placerad till höger 
   alternativt under arbetsyta

13
60

90
0

2.



Dragskåp NO-Mistral
SKOLDRAGSKÅP NO-MISTRAL - FÖR EN SÄKER ARBETSMILJÖ

NO-MISTRAL är ett mindre dragskåp utvecklat för arbeten i skolor, på 
sjukhus eller i laboratorier. Skåpet har en sluttande front vilket ger den 
som arbetar i skåpet en mer ergonomisk arbetsställning.  Mediapane-
len, som innehåller eluttag och armaturvred, är säkert placerad vid 
sidan av arbetsytan. Alla material i NO-MISTRAL har god kemikalietålig-
het och tål långvarigt slitage som lätt kan uppkomma i t.ex. en skol-
miljö.  

NO-MISTRAL kan anpassas till enskilda önskemål och för detta finns ett 
stort utbud av tillval.

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Arbetsyta
051100-20 Dragskåp NO-Mistral (VP inkl stativ) 1000x620x2080 870x530
051100-10 Dragskåp NO-Mistral (VP inkl underskåp) 1000x620x2080 870x530

Material
Skåpstomme i vit laminatbelagd spånskiva 
med löstagbar innerygg av homogenlami-
nat. Skjutluckan är tillverkad i 6 mm tåligt 
lamellglas. Arbetsytan i skåpet tillverkas i 
syrafast rostfritt stål med en infälld labtratt 
gjord av polypropen. 

Anslutningar
-  Ventilationsstos: Ø 160 mm
-  Kallvatten: 12 mm
-  Avlopp labtratt och disklåda: R40 / R1½”
-  Elanslutning: 230 V, 50 Hz

Standardutrustning i skåpet
-  Arbetsyta i syrafast rostfritt stål med 
    infälld labtratt i polypropen
-  Belysning 2x18 W
-  4 eluttag med brytare 
   (placerad på vänster sidopanel)
-  1 kallvattenutkastare

Tillval:
•  Underskåp på fast sockel
• Akustiskt och optiskt larm för lågt lufflöde 
• Styr- och reglerutrustning för variabel 
    luftflödesreglering 
• Armaturer för gas, tryckluft, kvävgas, 
   vakuum, renvatten och vatten 
• Arbetsytor och labtrattar i DURCON, 
   emalj, polypropen och keramiska 
   material 
• Ventilerade disklådor, förvaringsskåp 
   och hurtsar
• Mediapanel placerad till höger 
   alternativt under arbetsyta
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Dragskåp Optimal
DRAGSKÅP OPTIMAL - TRE OLIKA FUNKTIONER I ETT

Dragskåpet OPTIMAL integrerar tre produkter i en enhet; dragskåp, 
dragbänk samt ventilerad diskbänk. Detta gör att OPTIMAL erbjuder 
en säker arbetsmiljö för både varma och kalla arbeten med t ex både 
lätta och tunga gaser. Dragskåpet kan även användas för pulverhante-
ring. 

OPTIMAL kan som integrerad arbetsplats utnyttjas effektivare eftersom 
du både sparar på kostnaden och utrymmet.  

Material
Skåpstomme i vit laminatbelagd spånskiva 
med löstagbar innerygg av homogenlami-
nat. Skjutluckan är tillverkad i 6 mm tåligt 
lamellglas. Arbetsytan i skåpet tillverkas i 
syrafast rostfritt stål med en infälld labtratt 
gjord av polypropen. 

Anslutningar
-  Ventilationsstos: Ø 200 mm.
-  Kallvatten: 12 mm.
-  Avlopp labtratt och disklåda: R40 / R1 ½”.
-  Elanslutning: 230 V, 50 Hz.

Standardutrustning
-  Belysning 3x21 W med gränslägesbrytare.
-  Eluttag: 4 eluttag med brytare.
-  Armatur: 1 kallvatten och 1 blandare

Tillval:
• Akustiskt och optiskt larm för lågt lufflöde 
• Styr- och reglerutrustning för variabel 
    luftflödesreglering 
• Armaturer för gas, tryckluft, kvävgas, 
   vakuum, renvatten och vatten 
• Arbetsytor och labtrattar i DURCON, 
   emalj, polypropen och keramiska material 
• Ventilerat förvaringsskåp 
• Mediapanel placerad till höger 

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Arbetsyta
052120-10 Dragskåp Optimal 1200 (VP inkl stativ) 1200x800x2280 1045x625
052150-10 Dragskåp Optimal 1500 (VP inkl stativ) 1500x800x2280 1345x625

Dragskåpsfunktionen 
Dragskåpet låter förorenad luft 
transporteras ut via utsugnings-
öppningar upptill samt nertill i 
skåpet.

Dragbänksfunktionen 
Du ställer lätt om från dragskåps-
funktion till dragbänk genom en 
tryckknapp på mediapanelen. 
Dragbänken suger ut luften 
genom den perforerade arbets-
ytan och lämpar sig då bra till 
kalla arbeten och arbeten med 
tunga gaser och partiklar. 

Ventilerad disklåda 
Under den perforerade arbets-
ytan finns en ventilerad disklåda. 
Denna möjliggör en säker disk-
ning av utrustning där förorenad 
luft transporteras bort med hjälp 
av slitsar i disklådans ovankant. 
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Dragskåp NO-Optimal
SKOLDRAGSKÅP NO-OPTIMAL - TRE OLIKA FUNKTIONER I ETT

Dragskåpet NO-OPTIMAL är en mindre version av OPTIMAL. 
NO-OPTIMAL integrerar tre produkter i en enhet; dragskåp, dragbänk 
samt ventilerad diskbänk. Detta gör att OPTIMAL erbjuder en säker 
arbetsmiljö för både varma och kalla arbeten med till exempel både 
lätta och tunga gaser. 

OPTIMAL kan som integrerad arbetsplats utnyttjas effektivare eftersom 
du både sparar på kostnaden och utrymmet.  

Material
Skåpstomme i vit laminatbelagd spånskiva 
med löstagbar innerygg av homogenlami-
nat. Skjutluckan är tillverkad i 6 mm tåligt 
lamellglas. Arbetsytan i skåpet tillverkas i 
syrafast rostfritt stål med en infälld labtratt 
gjord av polypropen. 

Anslutningar
-  Ventilationsstos: Ø 160 mm
-  Kallvatten: 12 mm
-  Avlopp labtratt och disklåda: R40 / R1 ½”
-  Elanslutning: 230 V, 50 Hz

Standardutrustning
-  Belysning 2x21 W med gränslägesbrytare
-  Eluttag: 4 eluttag med 1 brytare
-  Armatur: 1 kallvatten och blandare

Tillval:
• Akustiskt och optiskt larm för lågt lufflöde 
• Styr- och reglerutrustning för variabel 
    luftflödesreglering 
• Armaturer för gas, tryckluft, kvävgas, 
   vakuum, renvatten och vatten 
• Arbetsytor och labtrattar i DURCON, 
   emalj, polypropen och keramiska material 
• Ventilerat förvaringsskåp 
• Mediapanel placerad till höger 

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Arbetsyta
052100-20 Dragskåp NO-Optimal (VP inkl stativ) 1000x620x2080 870x530
052100-10 Dragskåp NO-Optimal (VP inkl underskåp) 1000x620x2080 870x530

Dragskåpsfunktionen 
Dragskåpet låter förorenad luft 
transporteras ut via utsugnings-
öppningar upptill samt nertill i 
skåpet.

Dragbänksfunktionen 
Du ställer lätt om från dragskåps-
funktion till dragbänk genom en 
tryckknapp på mediapanelen. 
Dragbänken suger ut luften 
genom den perforerade arbets-
ytan och lämpar sig då bra till 
kalla arbeten och arbeten med 
tunga gaser och partiklar. 

Ventilerad disklåda 
Under den perforerade arbets-
ytan finns en ventilerad disklåda. 
Denna möjliggör en säker disk-
ning av utrustning där förorenad 
luft transporteras bort med hjälp 
av slitsar i disklådans ovankant.
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Skoldragskåp SÖ
SKOLDRAGSKÅP SÖ - FÖR SKOLMILJÖ

Skoldragskåp SÖ är ett dragskåp anpassad för elevarbeten. Designen 
är ren och funktionell med ingående material som är resistenta mot 
kemikalier och tål hårt slitage. Detta gör att skåpet har en lång livs-
längd i en intensiv skolmiljö. 
Med en rak front och mediepanelen placerad framtill ger detta en 
förutsättning för bra luftströmningsförhållanden i skåpet och bättre 
säkerhet för eleverna. 

Skoldragskåp SÖ finns med ett stort tillvalsprogram där du kan utforma 
skåpet så att det passar just er verksamhet. 

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Arbetsyta
053100-00 Skoldragskåp SÖ (VP inkl stativ) 1000x620x2070 959x530
053100-12 Skoldragskåp SÖ (VP inkl underskåp) 1000x620x2070 959x530

Material
Skåpstomme i vit laminatbelagd spånskiva 
med löstagbar innerygg av homogenlami-
nat. Skjutluckan är tillverkad i 6 mm tåligt 
lamellglas. Arbetsytan i skåpet tillverkas i 
syrafast rostfritt stål med en infälld labtratt 
gjord av polypropen. 

Anslutningar
-  Ventilationsstos: 160 mm
-  Kallvatten: Utv. R15
-  Avlopp labtratt: R40, 1 1/2 “ utv
-  Elanslutning: 230 V, 50 Hz

Standardutrustning
-  Belysning 2x18 W
-  Eluttag 4 st eluttag med brytare 
-  Armatur 1 st kallvatten (bordsmonterad)

Tillval
• Akustiskt och optiskt larm för lågt luftflöde
• Glasade gavlar
• Armaturer för gas, tryckluft, kvävgas, 
   vakuum, renvatten och vatten 
• Stativ
• Motordrivet spjäll för forcerat luftflöde
• Disklådor
• Vattenlås
• Arbetsytor och labtrattar i DURCON, 
   emalj, polypropen och keramiska material 
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Demonstrationsdragskåp Demo SÖ

Material
Hela överdelen är tillverkad i tålig akrylplast 
med en 2-delad viklucka.
Arbetsytan i skåpet tillverkas i syrafast rostfritt 
stål med en infälld labtratt gjord av polypro-
pen. Underskåpet tillverkas i vit laminatbe-
lagd spånskiva.

Anslutningar
-  Ventilationsstos: Ø160 mm
-  Avlopp labtratt: R40, 1 1/2 ” utv
-  Elanslutning: 230 V, 50 Hz

Standardutrustning
-  Belysning 2x18 W
-  Eluttag 4 st eluttag med brytare 
-  Armatur: 1 st kallvatten (bordsmonterad)

Tillval
• Akustiskt och optiskt larm för lågt luftflöde
• Armaturer för gas, tryckluft, kvävgas, 
   vakuum, renvatten och vatten 
• Stativ med hjul
• Motordrivet spjäll för forcerat luftflöde
• Disklådor
• Vattenlås
• Arbetsytor och labtrattar i DURCON, 
   emalj, polypropen och keramiska material 

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Arbetsyta
054100-00 Dragskåp Demo SÖ (VP inkl underskåp) 1000x620x2070 959x530

DRAGSKÅP DEMO SÖ - FÖR DEMONSTRATIONER

Demodragskåp SÖ är ett dragskåp speciellt framtagen för skol-
demonstrationer. 

Överdelen av skåpet är tillverkat i tålig akrylplast för att ge optimal 
insyningsmöjlighet från alla vinklar. Arbetsytan är i syrafast rostfritt stål 
med infälld labtratt samt en kallvattenarmatur. Underdelen är tillver-
kad i vitt högtryckslaminat med goda förvaringsmöjligheter.   
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Filterdragskåp Ascent Opti
ASCENT OPTI - MOBILT FILTERDRAGSKÅP

AscentOpti är ett mobilt dragskåp som renar den förorenade luften 
via ett aktivt kolfilter som är placerat i dragskåpets tak. Detta gör att 
dragskåpet inte behöver kopplas till frånluftsventilationen utan kan 
lätt flyttas mellan olika skollärosalar vid demonstration eller experi-
ment.

Filterdragskåpet finns som mobil enhet på hjul eller som stationär 
enhet där du kan placera det på en arbetsyta eller på ett fristående 
stativ. 

Skåpet finns även med en mängd tillval för att kunna anpassas till er 
verksamhet på bästa sätt.

Material
Hela överdelen är tillverkad i 6 mm tålig 
akrylplast med en 2-delad lucka. Arbets-
ytan i skåpet är tillverkad i rostfritt stål. 
Skåpet står på ett stadigt stativ i epoxi-
lackerat stål med 2 st bromsade + 2 st 
obromsade hjul.
   
Anslutningar
-  Elanslutning: 230 V, 50 Hz

Standardutrustning
1.  Fläkt 
2.  Elektrisk panel
3.  Aktiverat kolfilter
4.  Genomräcknings port för elektrisk eller 

service anslutning
5.  Luftflödessensor
6.  Fluorescerande lampa
7.  Baffel
8.  Arbetsyta i rostfritt stål 
9.  Test port
10.  Esco Sentinel Silver mikro-
       processor kontroll system
11. Transparent bakrygg

Tillval
• Stativ med hjul
• Underskåp
• Disklåda
• Armaturer för gas, tryckluft, kvävgas, 
   vakuum, renvatten och vatten 

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Arbetsyta
056100-00 Filterdragskåp Acent Opti 840x700x1125 620x651x855
Tillval Stativ
Tillval Stativ med hjul

28
.6

 m
m

 

651 mm

700 mm

25

6

7

4

84
9 

m
m

 
11

25
 m

m
 

1

3

c

Frånluft

840
820

10

9

11

8.



Draghuv Sirocco & Cyklon
DRAGHUV SIROCCO

Sirocco är en draghuv som lämpar sig bra där behovet finns för en 
ergonomisk, skyddsventilerad arbetsplats men där inte krav på vatten 
eller avlopp existerar. Draghuven monteras enkelt på en arbetsyta eller 
på ett fristående stativ. Går även lätt att installera ovanpå en befintlig 
arbetsyta.

Sirocco finns i två standardhöjder, 700 eller 900 hög, och är lätt att 
flytta vid behov. Skjutluckan är lättmanövrerad i tåligt lamellglas och 
som tillval finns arbetsyta i laminat, syrafast rostfritt eller i polypropen. 
Det går även att komplettera med labtratt och armaturer.
Sirocco går även att utforma enligt önskemål med ett brett tillvalspro-
gram som hjälp.

Produktnr Namn Dimensioner Rek Luftflöde
55090-00 Sirocco 900 900x630x700 350 m3/h
55120-00 Sirocco 1200 1200x630x700 460 m3/h
55150-00 Sirocco 1500 1500x630x700 620 m3/h

Produktnr Namn Dimensioner Rek Luftflöde
55090-90 Sirocco 900 900x900x700 350 m3/h
55120-90 Sirocco 1200 1200x900x700 460 m3/h
55150-90 Sirocco 1500 1500x900x700 620 m3/h

Draglucka: Motviktsbalans av 6 mm lamellglas med grepphandtag monterat i underkant.
Anslutning: Stos Ø 160 mm 
Belysning: 2x18 W.
Material: Stomme i vit laminat.
Tillval: Golvstativ, syrafast rostfri arbetsyta med eller utan vask, labarmatur, akustiskt och optiskt larm.

DRAGHUV CYKLON

Draghuven Cyklon monteras på vägg och är en utmärkt ventilations-
lösning vid arbeten med utrustning eller större apparatur.

För att kunna ge full åtkomlighet från sidor och framifrån finns det 
ingen frontlucka eller sidostycken på Cyklon. Draghuv Cyklon är till-
verkad i tålig vitlackerad stålplåt med belysning ovanför arbetsytan. 

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Normalflöde
55120-08 Cyklon 1200 1200x350x900  mm 400-800 m3/h
55150-08 Cyklon 1500 1500x350x900 mm 500-900 m3/h

Material: Vit epoxilackerad plåt.
Anslutningar: Ventilationsstos: Ø 200 mm. Elanslutning: 230 V, 50 Hz.
Standardutrustning: Ejektorfläkt: 80 W, 0,36 A. Belysning: 30 W. Brytare för belysning och ejektorfläkt.
Tillval: Frånluftsfläkt med varvantalsregulator. Labbord. 

9.



Dragbänk Passad & Breeze
DRAGBÄNK PASSAD

Dragbänk PASSAD är anpassad för att ge dig bästa skydd vid arbete 
med tunga gaser eller partiklar. PASSAD är tillverkad i syrafast rostfritt 
stål och består av arbetsyta, en suglåda och en överliggande perfo-
ratur. 
Ventilationsstosen är möjlig att placera till vänster eller höger om den 
perforerade arbetsytan. 

1200mm

1200mm

600mm

800mm

DRAGBÄNK BREEZE

Dragbänk BREEZE är anpassad för att ge dig bästa skydd vid arbete 
med tunga gaser eller partiklar. BREEZE är tillverkad i syrafast rostfritt 
stål och består av arbetsyta, en suglåda och en överliggande perfo-
ratur. 

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Perforerad yta Luftflöde Tryckfall
61096-63 Passad 6-96 900x600 (/700/800) 635x470 300 m3/h 70 Pa
61126-63 Passad 6-126 1200x600 (/700/800) 635x470 300 m3/h 70 Pa
61156-63 Passad 6-156 1500x600 (/700/800) 635x470 300 m3/h 70 Pa
61166-63 Passad 6-166 1600x600 (/700/800) 635x470 300 m3/h 70 Pa
61126-83 Passad 8-126 1200x600 (/700/800) 835x470 400 m3/h 90 Pa
61156-83 Passad 8-156 1500x600 (/700/800) 835x470 400 m3/h 90 Pa
61166-83 Passad 8-166 1600x600 (/700/800) 835x470 400 m3/h 90 Pa

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Perforerad yta Luftflöde Tryckfall
62088-63 Breeze 6-8 800x800 635x470 300 m3/h 65 Pa
62128-63 Breeze 6-12 1200x800 635x470 300 m3/h 65 Pa
62158-63 Breeze 6-15 1500x800 635x470 300 m3/h 65 Pa
62168-63 Breeze 6-16 1600x800 635x470 300 m3/h 65 Pa
62128-83 Breeze 8-12 1200x800 835x470 400 m3/h 85 Pa
62158-83 Breeze 8-15 1500x800 835x470 400 m3/h 85 Pa
62168-83 Breeze 8-16 1600x800 835x470 400 m3/h 85 Pa

10.

Dragbänken går även att 
komplettera med olika tillval.

Ventilationsstosen är här pla-
cerad bak på arbetsytan, 
detta gör att BREEZE får 
två fria arbetsytor på båda 
sidorna om perforaturen. 

Dragbänken går även att 
komplettera med olika tillval.



Dragbänk Chinook & Bora
DRAGBÄNK CHINOOK

Dragbänk Chinook är en suglåda med perforatur som är avsedd för 
infällning i en ny eller befintlig arbetsyta. Suglådan är tillverkad i syra-
fast rostfritt stål och ventilationsstosen går att placera till höger eller 
vänster. 

Dragbänken går även att komplettera med olika tillbehör, se våra 
tillval.

870 mm

800 mm

510 mm

480 mm

DRAGBÄNK BORA

Dragbänk BORA är en svängbar dragbänk som passar bra vid arbets-
platser som har begränsat utrymme. Dragbänken är försedd med 
rullstativ och monteras under arbetsytan. Detta gör BORA lätthanter-
lig och smidig. 

Som tillval finns en snabbuppkopplingsanordning för ventilation och 
avlopp samt skyddshuv i akrylplast.

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Perforerad yta (mm) Luftflöde Tryckfall
63127-63 Chinook 6 875x510 635x470 300 m3/h 70 Pa
63157-88 Chinook 8 1075x510 635x470 400 m3/h 90 Pa
Special Arbetsyta med urtag(Tillval)

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Perforerad yta (mm) Luftflöde Tryckfall
64085-58 Bora 800x480 580x470 280 m3/h 95 Pa
Special Arbetsbord Bora (tillval) Enligt specifikation

11.
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Dragbänk Våg & Vind

DRAGLÅDA VIND

Draglåda Vind är anpassad för att kunna placeras på ytor där 
avlopp inte finns tillgängligt. Draglådan har en plan botten, saknar 
avloppsstos och den förorenade luften förs ut genom det sidoplace-
rade ventilationsröret. Detta gör att draglådan är flexibel och anpass-
ningsbar efter rådande miljö på arbetsplatsen. 

840 mm

800 mm

480 mm

800 mm

DRAGBÄNK VÅG

Dragbänk VÅG är speciellt framtagen för vägning av pulver i en 
skyddsventilerad miljö. Dragbänken är tillverkad i syrafast rostfritt stål 
och urtag för vågsten anpassas efter vågstenens storlek. Gränsande 
mot vågstenen finns en perforerad yta för att försäkra ett bra person-
skydd. 

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Perforerad yta (mm)
66084-84 Vind 840x480 mm 635x470

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Perforerad yta (mm)
65088-70 Våg VF 700 800x800x700 2x275x600
65088-90 Våg VF 900 800x800x900 2x275x600

VÅG kan kompletteras med 
vågsten samt vågfundament, 
se våra tillval.



Skyddshuv Flex & Solo
SKYDDSHUV FLEX

Skyddshuven FLEX är tillverkad i stark akrylplast och placeras runt 
dragbänkens perforerade arbetsyta för att ytterligare öka skyddet för 
användaren.
 
Den uppfällbara fronten underlättar om provrör eller apparatur ska 
ställas på arbetsytan. Skyddshuven FLEX levereras omonterad med 
en enkel montagemanual.     

SKYDDSHUV SOLO

Skyddshuv SOLO är tillverkad i stark akrylplast och placeras runt 
dragbänkens perforerade arbetsyta för att ytterligare öka skyddet för 
användaren.

SOLO har en fast frontskiva och kan anpassas i storlek beroende på 
arbetsytan. Skyddshuven levereras omonterad med en enkel monta-
gemanual.

Produktnr Namn Dimensioner (mm)
67058-41 Flex 5 580x470x440
67063-41 Flex 6 635x470x440
67083-41 Flex 8 835x470x440

Produktnr Namn Dimensioner (mm)
67058-42 Solo 5 580x470x440
67063-42 Solo 6 635x470x440
67083-42 Solo 8 835x470x440

13.



Punktutsug
PUNKTUTSUG

Punktutsug används i miljöer där behovet finns för skydd mot förorenad 
luft vid olika arbetsstationer. Röret är tillverkat i slitstarkt aluminium och 
har kullagerförsedda, enkelt justerbara friktionsleder i polypropen. Inuti 
finns ett tätslutande spjäll monterat. Punktutsugen ansluts till antingen 
separat fläkt eller till ett centralt utsugs system.

De finns för montage på bänk, vägg eller i tak. Punktutsugen finns i en 
mängd utföranden, tillval och olika längder för att passa er verksam-
het som bäst.

PUNKTUTSUG MINITEX

MiniTEX är ett kompakt och smidigt punktutsug med ett av markna-
dens lägsta tryckfall. Den teleskopiska armen är utrustad med en gas-
fjäder som gör MiniTEX lättmanövrerat och praktiskt flyttbar i höjdled. 

Eftersom punktutsuget endast har en böjbar led gör detta att MiniTEX 
har ett rakt luftflöde och inga invändiga komponenter som stör luft-
strömmen. Aluminiumröret är lätt att rengöra och levereras med ett 
tätslutande spjäll.  

MiniTEX finns i längderna 1100 och 1500 mm och kan kompletteras 
med en huv för optimal effekt. 

14.

Produktnr Namn Längd (mm) Stosdiameter (mm) För montering
57xxx-xx Punktutsug 2 leder 650-50 650 Ø50 Tak, vägg, bord 
57xxx-xx Punktutsug 2 leder 750-50 750 Ø50 Tak, vägg, bord 
57xxx-xx Punktutsug 3 leder 1000-50 1000 Ø50 Tak, vägg, bord 
57xxx-xx Punktutsug 3 leder 1000-75 1000 Ø75 Tak, vägg, bord 
57xxx-xx Punktutsug 3 leder 1300-50 1300 Ø50 Tak, vägg, bord 
57xxx-xx Punktutsug 3 leder 1300-75 1300 Ø75 Tak, vägg, bord 
57xxx-xx Punktutsug 3 leder 1500-50 1500 Ø50 Tak, vägg, bord 
57xxx-xx Punktutsug 3 leder 1500-50 1500 Ø75 Tak, vägg, bord 

Produktnr Namn Längd (mm) Stosdiameter (mm) För montering
57411-75 Minitex MXT 1100-75 1100 Ø75 Tak
57411-10 Minitex MXT 1100-100 1100 Ø100 Tak
57415-75 Minitex TMT 1500-75 1500 Ø75 Tak
57415-10 Minitex TMT 1500-100 1500 Ø100 Tak
57411-75 Minitex TMV 1100-75 1100 Ø75 Vägg
57411-10 Minitex TMV 1100-100 1100 Ø100 Vägg
57415-75 Minitex TMT 1500-75 1500 Ø75 Vägg
57415-10 Minitex TMT 1500-100 1500 Ø100 Vägg



Tillval
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TILLVAL SKYDDSVENTILATION

LabRum kan erbjuda en mängd olika tillval och tillbehör till våra 
skyddsventilerade produkter. Välj till exempel mellan automatisk luck-
öppning till dragskåp, olika materialval till huvar eller komplettera med 
ett larm för att säkerställa skyddet för de som arbetar. 

Finner du inte det du efterfrågar så tveka inte att höra av dig till oss. Vi 
kan hjälpa dig att utforma eller hitta andra alternativ, allt för att opti-
mera er arbetsplats och anpassa för ert välbefinnande.

Produktnr Namn För stosdiameter 
57900-01 Sugspets Ø50
57900-03 Flexibelt rör ESD Ø50
57900-05 Planhuv Ø50
57900-07 Metallhuv Ø50
57900-09 Metallhuv med belysning Ø50
57900-11 Kupolhuv  Ø50
57900-13 Skyffelhuv Ø50
57900-15 Huvrör Ø50

Namn Namn
Stativ Vågfundament Rostfritt stål
Motordrivet höj-sänkbart stativ Vågfundament Betong
Larm Vågsten
Manometer
Motorlucka
Spjäll

TILLVAL PUNKTUTSUG

FÄSTEN
Punktutsugen finns med tre olika fästanordningar. I tak, på vägg eller 
monterad på en arbetsyta. Fästena är i tålig epoxilackerad stålplåt.

HUVAR
Som tillval till punktutsug finns ett stort utbud på olika typer av huvar. 
Materialet sträcker sig från polypropen till metall. En huv kan vara väl-
digt effektiv då man kan komma nära föroreningskällan utan att ta för 
stor plats eller störa pågående arbete. Vänligen se vår katalog för att 
se vilken huv som passar just er verksamhet.

Produktnr Namn För stosdiameter
57900-02 Sugspets Ø75
57900-04 Flexibelt rör ESD Ø75
57900-06 Planhuv Ø75
57900-08 Metallhuv Ø75
57900-10 Metallhuv med belysning Ø75
57900-12 Kupolhuv  Ø75
57900-14 Skyffelhuv Ø75
57900-16 Huvrör Ø75



Tillval
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TILLVAL ARMATURER

LabRums har ett stort utbud av armaturer anpassade för laboratorium, 
skolmiljöer eller industrier. Armaturerna är tillverkade i stark epoxilack-
erad mässing med en motståndskraftig ljusgrå lackerad yta. På det 
greppvänliga vredet finns en färgmarkering placerad för att enkelt 
kunna utläsa vilket ämne som flödar i armaturen.

Samtliga armaturer är tillverkade i enlighet med DIN 12898 och prov-
trycks innan de lämnar fabrik, detta för att säkerställa kvalitén på 
samtliga enheter.

För fullt sortiment, se vår armaturbroschyr.

TILLVAL MATERIAL

Vissa arbetsplatser kräver slitstarka och tåliga arbetsytor i en skydds-
ventilerad produkt, LabRum kan därför erbjuda olika material för att 
möta de behov som finns.

Syrafast Rostfritt Stål är lämpligt för laboratorium, sjukhus eller industrier 
där höga krav ställs på kvalité och renlighet. Det syrafasta stålet tål 
mer kemiska påfrestningar än en vanlig diskbänk och har därför en 
mycket längre hållbarhet.

DURCON används med fördel på arbetsplatser där arbete med syror 
och kemikalier förekommer. Materialet är mycket syra-, värme- och 
slagtåligt och ter sig därför bra i en robust och påfrestande miljö.

POLYSINK lämpar sig i arbetsmiljöer där hantering av syra och kemika-
lier är väldigt omfattande. Materialet är helgjuten vit polypropenplast 
vilket gör att POLYSINK har en mycket lång livslängd.

Givetvis går samtliga material att utforma efter era önskemål och 
behov.

Produktnr Namn Utsprång (mm) Totalhöjd (mm) Håldiameter (mm) Anslutning
93101-10 Ettgreppsblandare med dusch 250 190 38 2x10 mm
93104-00 Vattenståndare L-profil Avjoniserad 150 350 22 1/2”
93102-30 Vattenståndare svanhals 150 350 22 1/2”
93105-00 Handdusch 150 22 3/8”

93100-40 Renvattenventil, recirkulerande över 190 380 40 PP Ø 32 mm
93101-40 Renvattenvenitil, recirkulerande under

Namn
Syrafast rostfritt stål
Durcon
Polysink



Kemikalieskåp i laminat
KEMIKALIESKÅP MED UTDRAGSLÅDOR

Utdragbara, ventilerade kemikalieskåp för förvaring av kemikalier och 
andra riskfyllda ämnen. Den dubbla invändiga bakryggen hjälper luf-
ten att rotera inuti skåpet och underlättar strömmen av luft att förde-
las jämnt i skåpet. Samtliga modeller har ventilationsstos på taket eller 
i ryggen. Skåpen är tillverkade i laminat med kraftiga expansionsbe-
slag i epoxilackerat stål och kan som tillval kompletteras med bland 
annat lådindelare, trådkorgar eller bottentråg i polypropenplast.  

Skåpen finns i en mängd utföranden. Modell KL 6 har en utdragslåda 
och KDS 38 finns med tre utdragbara lådor. Övriga modeller finns i 
standardutförande med rak front fram och fem utdragbara lådor. 
Dock går samtliga modeller att utforma efter önskemål.

KEMIKALIESKÅP HÖGSKÅP OCH HURTSAR

Kemikalieskåp tillverkade i laminat lämpar sig bra för att förvara kemi-
kalier, förbrukningsvaror samt utrustning. Skåpen finns i utförande med 
lådor eller som högskåp. Samtliga kemikalieskåp har en ventilations-
stos på taket för att säkerhetsställa att förorenad luft leds bort direkt.

Skåpen ställs på sockel eller på fristående stativ. Samtliga skåp går 
även att utforma efter önskemål där du kan välja storlek eller färger så 
att det passar in i er omgivning.

LabRum kan även erbjuda ventilerade låd- eller skåphurtsar för att 
hänga eller ställa under arbetsplatsen.

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Lådor
71066-10 K 66 600x600x2100 5 st
71067-10 K 67 600x750x2100 5 st
71096-15 K 96 900x600x2100 5 st
71097-15 K 97 900x750x2100 5 st
71021-11 Fast frontsockel

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Lucka/Låda
71045-11 KSH 4 450x555x540 Höger
71045-11 KSH 6 600x555x540 Höger
71085-32 KSH 8 800x555x540
71045-01 KLH 41 400x550x540 1 st
71045-02 KLH 42 400x550x540 2 st
71065-01 KLH 61 600x550x540 1 st
71065-02 KLH 62 600x550x540 2 st

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Lådor
71038-03 KDS 38 300x795x1400 3 st
71065-02 KL 6 600 x 570 x 540 2 st
71036-02 K 36-2 300x600x2100 2 st
71036-05 K 36 300x600x2100 5 st
71037-xx K 37-2 300x750x2100 2 st
71037-05 K 37 300x750x2100 5 st

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Lucka/Låda
71064-01 KS 64 600x450x2100 5 st
71066-01 KS 66 600x600x2100 5 st
71104-02 KS 104 1000x450x2100 5 st
71106-02 KS 106 1000x600x2100 5 st
71063-01 KÖ 60 600x330x700
71093-02 KÖ 90 900x330x700
71123-02 KÖ 1200 1200x330x700
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BRANDISOLERADE KEMIKALIESKÅP

Brandisolerade kemikalieskåp är tillverkade med en brandlist runt dörr-
öppningen. Skåpen är tillverkade i dubbel stålplåt med isolering av 20 mm 
mineralull i hela skåpet. Finns i grått eller vitt utförande med ventilationsstos 
på taket. 

Invändig ventilationskanal ser till att luften håller en jämn fördelning mellan 
hyllplanen. Hyllplanen är flyttbara i höjdled och har uppvikta kanter med 
slutna hörn för att förhindra att spill rinner ut. 

Produktnr Namn Dimensioner (mm)
72103-89 K 803 1000x300x895
72104-89 K 804 1000x450x895
72103-89 K 806 1000x600x895
72104-09 K 1204 1000x450x900
72104-19 K 2004 1000x450x1990
72106-20 K2006 1000xx600x2095

Syraskåp & Kemikalieskåp
SYRASKÅP

Ventilerade syraskåp som är tillverkade i laminat. Lämpliga för förva-
ring av syror eller andra frätande ämnen. Samtliga skåp är försedda 
med syratåliga beslag och lås samt två flyttbara hyllplan. Stos ø100 
mm placerad på taket av skåpet. Kombinerade syra/giftskåp har två 
förvaringsutrymmen med separat stos och två flyttbara hyllplan i varje 
skåp.  

GIFT-SYRASKÅP

LabRums syra-/giftskåp är ett förvaringsskåp för både syror och baser. 
Skåpet har två separata förvaringsutrymmen som är försedda med 
varsin ventilationsstos. 
Skåpet undertill är avsett för syror och har syratåliga beslag. Förva-
ringsutrymmet ovantill kan tillverkas i laminat eller i plåt och har 2 
flyttbara hyllplan. Skåpet kan placeras på stativ eller sockel. 

Produktnr Namn Dimensioner (mm)
71012-02 Syraskåp SS 12 1000x430x1200
71021-04 Syra-giftskåp SGS 21-1 1000x300/430x2100
71021-95 Syra-giftskåp SGS 21-1 1000x300/430x2100
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SGS 21-1 har både överdel och underskåp tillverkade i laminat.
SGS 21-2 har ett underskåp för syror tillverkat i laminat och överskåpet är producerat i plåt. 



Säkerhetsskåp & Gasolskåp

GASOLSKÅP

Våra gasolskåp lämpar sig bra för förvaring av gasoltuber i skolor, industrier 
eller andra offentliga arbetsplatser. Skåpen uppfyller Sprängämnesinpek-
tionens krav om klassade förvaringsskåp för gastuber i publika lokaler. De är 
testade och godkända enligt NT Fire 017 och försäkringsklass 2.

Gasolskåpen ventileras genom självdragningsprincipen och monteras lämpli-
gast mot en yttervägg.

Produktnr Namn Dimensioner (mm)
76159-00 Gasolskåp GAS 159 650x700x750
76169-00 Gasolskåp GAS 169 1100x700x900 
76179-00 Gasolskåp GAS 175 1100x700x1900
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SÄKERHETSSKÅP

Brandklassade kemikalieskåp för förvaring av brandfarliga ämnen och kemi-
kalier. Samtliga skåp har genomgått brandkammartester och är godkända 
enligt EN 14470.
Skåpet finns att få i brandresident 30 min (Typ 30) eller 90 min (Typ 90).

Skåpen har tre fasta hyllplan, perforerad insatsplåt och ett bottentråg. 
Ställfötterna är justerbara och dörrstängningen har hydraulisk dämpning. Typ 
90-skåpen har dessutom automatisk dörrstängning vid brand om dörren står 
öppen. Samtliga skåp är försedda med lås.

Det finns även en mängd tillval så att varje skåp kan anpassas efter rådande 
arbetsmiljö.

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Typ
73595-30 Basic M 595x595x1960 30
73119-30 Basic XL 1195x595x1960 30
73595-90 Classic M 595x595x1955 90
73895-90 Classic L 895x595x1955 90
73119-90 Classic XL 1195x595x1955 90

Produktnr Namn Dimensioner (mm) Typ
74595-30 KS 66-30 595x595x1960 30
74119-30 KS 126-30 1195x595x1960 30
74635-30 KS  611-30 635x1100x550 30
74595-90 KS 66-90 595x595x1960 90
74119-90 KS 126-90 1195x595x1960 90
74115-90 KS 115-90 1100x500x670 90



Se vårt övriga produktsortiment

LabRum Ab  Industrivägen 7  171 48 Solna  Tel: 08-50 55 78 00  Fax: 08-30 50 41  mail@labrum.se

Skyddsventilation

LabRum finns här för dig!
Vi hjälper dig att skapa en trygg och funktionell arbetsmiljö. Med inredning och 

produkter som sträcker sig från laboratorium till skolor, allt anpassat för era önskemål. 
LabRum kan erbjuda er hjälp med ritning, projektering och råd. 

Allt för att slututförandet ska bli det allra bästa! 

LabRum har över 40 år i branschen och med vår expertis och kunskap i ryggen gör vi 
alltid vårt yttersta för att kunna bemöta våra kunders efterfrågan. Det viktigaste för oss 

är att du som kund känner dig nöjd och trygg med resultatet. Besök gärna vår 
utställning i Solna, Stockholm, för att få mer idéer och inspiration. 

Välkomna till oss på LabRum!


