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Stranavagn
- Byggs på beställning

● Vagnshöjd kan kundanpassasVagnshöjd kan kundanpassas
● Täckande svep för enkel rengöringTäckande svep för enkel rengöring
● Vagnen kan kompletteras med Vagnen kan kompletteras med 
   diverse olika tillbehör tex fällbart    diverse olika tillbehör tex fällbart 
   sidobord, handskförpacknings-   sidobord, handskförpacknings-
   hållare och droppstativ   hållare och droppstativ
● Används bland annat som Används bland annat som 
   provtagningsvagn, akutvagn    provtagningsvagn, akutvagn 
   och omläggningsvagn   och omläggningsvagn

Fakta:Fakta:
● 2-års fabriksgaranti2-års fabriksgaranti
● Svenskt rostfritt stålSvenskt rostfritt stål
● Mått: 550 x 450 x 940 mmMått: 550 x 450 x 940 mm
● Hjul: Ø 100 mmHjul: Ø 100 mm
● Lådhöjder: 100 mmLådhöjder: 100 mm

150 mm 150 mm 
250 mm 250 mm 
300 mm300 mm
450 mm450 mm

● 6 lådfärger:6 lådfärger:
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Strana ISO
- Laminatvagnar i två storlekar

● Vagnarna går att få i olika lådkonfigurationer samt med enVagnarna går att få i olika lådkonfigurationer samt med en
   mängd tillbehör,  t ex IVA-skena, stickburkshållare och    mängd tillbehör,  t ex IVA-skena, stickburkshållare och 
   flexibel lådinredning   flexibel lådinredning
● Vagnarna kan rengöras med på sjukhus vanligt Vagnarna kan rengöras med på sjukhus vanligt 
    förekommande rengörings- och desinfektionsmedel    förekommande rengörings- och desinfektionsmedel
●  Går att MR-anpassasGår att MR-anpassas

Fakta:Fakta:
● 2-års fabriksgaranti2-års fabriksgaranti
● Chassi i rostfritt stål SIS 2333Chassi i rostfritt stål SIS 2333
● Lådfronter samt vagnssidor i laminat Lådfronter samt vagnssidor i laminat 
   (stomme av laminerade MDF-skivor)   (stomme av laminerade MDF-skivor)
● Lilla ISO-vagnen, Lilla ISO-vagnen, 
   baserad på 300 x 400 ISO-backar   baserad på 300 x 400 ISO-backar
● Stora ISO-vagnen,  Stora ISO-vagnen, 
   baserad på 400 x 600 ISO-backar   baserad på 400 x 600 ISO-backar
● Hjul: Ø 100 mmHjul: Ø 100 mm
● Lådhöjder; 50, 100, 200 mmLådhöjder; 50, 100, 200 mm
● Se måttanvisningar längst bak Se måttanvisningar längst bak 
   i katalogen   i katalogen
● 5 lådfärger:5 lådfärger:

5 färgval på lådfronter! 
(Arbetsytan är alltid vit)
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Strana MR-vagn
- Avsedd för användning i anslutning till MR-kamera 

MR-Vagn
●  Chassi i aluminium och laminat
●  Lådfronter i laminat
●  Arbetsyta i kompaktlaminat
●  Lådhandtag i aluminium
●  Expanderskenor i rostfritt stål
●  Mannerhjul 100 mm (icke magnetiska)
●  ISO-backar samt lådavdelare i transparent 
    polykarbonat (+120 grader)
●  Lådor på lång- eller kortsida 
●  Lådor finns att få i höjderna 50, 100, 200 mm
●  Arbetsyta i vitt med integrerat körhandtag 
    (går att få utan integrerat handtag, då med 
    en mindre arbetsyta)
●  Svep kan fås i grått eller vitt
●  Lådfronter kan fås i rött, blått, vitt, 
    grått eller grönt

●  Mått med lådor på långsida: 443x395x950 mm (BxDxH), med topp 
    inkl. handtag 552x435 mm, topp utan handtag 473x425. 
●  Mått med lådor på kortsida: 342x490x950 mm (BxDxH), finns endast 
    topp utan handtag 372x520 mm.
●  Ett utrymme med höjden 500 mm att placera lådor i

Tillbehör
●  IVA-skena
●  Hållare för t.ex. handskar, handsprit och klorhexidin
●  Papperskorg 7 eller 12 liter

5 färgval på lådfronter! 
(Arbetsytan är alltid vit)
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Strana högskåp
- Förvaringsmöjlighet i två storlekar

● Släta ytor för enkel rengöringSläta ytor för enkel rengöring
● Utformas efter önskemål med sidopaneler alternativt Utformas efter önskemål med sidopaneler alternativt 
   expanderskenor   expanderskenor
● Går att få backar i flera olika höjder alternativt utdragGår att få backar i flera olika höjder alternativt utdrag
    bara hyllplan    bara hyllplan
● Vagnen går att torka av med på sjukhus vanligt föreVagnen går att torka av med på sjukhus vanligt före
   kommande rengörings- och desinfektionsmedel.   kommande rengörings- och desinfektionsmedel.
● Går att få med en mängd tillbehör såsom IVA-skena, Går att få med en mängd tillbehör såsom IVA-skena, 
   hållare för stickburkar eller olika typer av flaskor m.m.   hållare för stickburkar eller olika typer av flaskor m.m.
● Kan beställas MR-anpassadKan beställas MR-anpassad

Fakta;Fakta;
● 2-års fabriksgaranti2-års fabriksgaranti
● Chassi i rostfritt stål SIS 2333Chassi i rostfritt stål SIS 2333
● Dörrar och sidor i vätskebeständig laminerad Dörrar och sidor i vätskebeständig laminerad 
   MDF-board, dörrhandtag i rostfritt stål   MDF-board, dörrhandtag i rostfritt stål
● Lilla högskåpet, baserat på 300 x 400 ISO-backarLilla högskåpet, baserat på 300 x 400 ISO-backar
● Stora högskåpet, baserat på 400 x 600 ISO-backarStora högskåpet, baserat på 400 x 600 ISO-backar
● Hjul: Ø 100 mmHjul: Ø 100 mm
● Lådhöjder: 50, 100 och 200 mm Lådhöjder: 50, 100 och 200 mm
● Se måttanvisningar längst bak i katalogenSe måttanvisningar längst bak i katalogen
●  2 färgval: 2 färgval: 
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Insaustivagn
- -Kommer i ett stort antal olika modeller

● Släta ytor för enkel rengöringSläta ytor för enkel rengöring
● Utrustas efter kundens önskemål med Utrustas efter kundens önskemål med 
    t ex IVA-skena, hyllplan, kryddburkar mm    t ex IVA-skena, hyllplan, kryddburkar mm
● Finns ett stort antal specialmodeller med Finns ett stort antal specialmodeller med 
    alternativa höjder    alternativa höjder
● Används bl a som Anestesibyrå och Används bl a som Anestesibyrå och 
   akutvagn   akutvagn

Fakta:Fakta:
● 2-års fabriksgaranti2-års fabriksgaranti
● Rostfritt stål Rostfritt stål 
● Mått: Mått: 
   -100-serien:  640 x 480 x 1043 mm    -100-serien:  640 x 480 x 1043 mm 
        (kommer med körhandtag)        (kommer med körhandtag)
   -300-serien: 640 x 480 x 1018 mm    -300-serien: 640 x 480 x 1018 mm 
        (kommer utan körhandtag)        (kommer utan körhandtag)
● Hjul:Hjul:

- 100-serien: Ø 125 mm- 100-serien: Ø 125 mm
- 300-serien: Ø 100 mm- 300-serien: Ø 100 mm

● Lådhöjder: 50, 100, 200 mmLådhöjder: 50, 100, 200 mm
● 6 lådfärger:6 lådfärger:
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● Byggs utifrån Insausti 100/300-serienByggs utifrån Insausti 100/300-serien
● Slät rostfri arbetsyta som kan förlängas med Slät rostfri arbetsyta som kan förlängas med 
   sidobord i rostfritt    sidobord i rostfritt 
● Möjlighet att få ett måttband etsat i arbetsytanMöjlighet att få ett måttband etsat i arbetsytan
● Flera tillbehör såsom tejprullehållare, vattenhink, Flera tillbehör såsom tejprullehållare, vattenhink, 
   u-koger mm går att välja till   u-koger mm går att välja till

Fakta:Fakta:
● 2-års fabriksgaranti2-års fabriksgaranti
● Rostfritt stålRostfritt stål
● Mått:Mått:

-100-serien: 640 x 480 x 1043 mm -100-serien: 640 x 480 x 1043 mm 
 (kommer med körhandtag) (kommer med körhandtag)
-300-serien: 640 480 x 1018 mm -300-serien: 640 480 x 1018 mm 
 (kommer utan körhandtag) (kommer utan körhandtag)

● Hjul:Hjul:
-100-serien: Ø 125 mm-100-serien: Ø 125 mm
-300-serien: Ø 100 mm-300-serien: Ø 100 mm

● Lådhöjder: 50, 100, 200 mmLådhöjder: 50, 100, 200 mm
● 6 lådfärger:6 lådfärger:

Gipsvagn
- Används vid gipsning
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- Används vid gipsning

Dubbelvagn
- Den stora vagnen som rymmer mycket

● Släta ytor för enkel rengöringSläta ytor för enkel rengöring
● Utrustas efter kundens önskemål med Utrustas efter kundens önskemål med 
   t ex IVA-skena, hyllplan, kryddburkar mm   t ex IVA-skena, hyllplan, kryddburkar mm
● Lådor i två rader alternativt stora lådor,Lådor i två rader alternativt stora lådor,
   flera olika modeller att välja på   flera olika modeller att välja på

Fakta:Fakta:
● 2-års fabriksgaranti2-års fabriksgaranti
● Rostfritt stålRostfritt stål
● Mått: 900 x  630 x 1018 mm Mått: 900 x  630 x 1018 mm 
   (kommer utan körhandtag)   (kommer utan körhandtag)
● Hjul: Ø 100 mm Hjul: Ø 100 mm 
● Lådhöjder: 50, 100, 200 mmLådhöjder: 50, 100, 200 mm
● 6 lådfärger:6 lådfärger:
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Insausti SQ
- En lite nättare vagn

● Släta ytor för enkel rengöringSläta ytor för enkel rengöring
● Utrustas efter kundens önskemål med Utrustas efter kundens önskemål med 
   t ex IVA-skena, hyllplan, kryddburkar,    t ex IVA-skena, hyllplan, kryddburkar, 
   körhandtag mm   körhandtag mm
● Används bl a som provtagningsvagn Används bl a som provtagningsvagn 
   och akutvagn   och akutvagn

Fakta:Fakta:
● 2-års fabriksgaranti2-års fabriksgaranti
● Rostfritt stålRostfritt stål
● Mått: 480 x 480 x 1018 mm Mått: 480 x 480 x 1018 mm 
● Hjul: Ø 100 mm Hjul: Ø 100 mm 
● Lådhöjd: 130 mmLådhöjd: 130 mm
● 2 lådfärger:2 lådfärger:
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Högskåp
- Den rullande förvaringen

● Finns i stort antal olika modeller, med Finns i stort antal olika modeller, med 
   dörrar eller lådor.   dörrar eller lådor.
● Finns att få med utdragbara backar ochFinns att få med utdragbara backar och
   hyllplan alternativt med fasta sidokonsoler   hyllplan alternativt med fasta sidokonsoler
● Släta ytor för enkel rengöringSläta ytor för enkel rengöring
● Utrustas efter kundens önskemål med Utrustas efter kundens önskemål med 
    t ex IVA-skena, hyllplan, kryddburkar mm    t ex IVA-skena, hyllplan, kryddburkar mm

Fakta:Fakta:
● 2-års fabriksgaranti2-års fabriksgaranti
● Rostfritt stålRostfritt stål
● Mått: Mått: 

- 600-serien 640 x 480 x 1655 mm- 600-serien 640 x 480 x 1655 mm
- 700-serien 640 x 480 x 1610 mm- 700-serien 640 x 480 x 1610 mm

● Hjul:Hjul:
- 600-serien: Ø 125 mm- 600-serien: Ø 125 mm
- 700-serien: Ø 100 mm- 700-serien: Ø 100 mm

● Lådhöjd: 50, 100, 200 mmLådhöjd: 50, 100, 200 mm
● 2 dörrfärger:2 dörrfärger:
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Sterilvagnen
’Stina’

Made in Sweden

●● Rostfri vagnsmodell med avrin-
    ningsfunktion som kan köras rakt 
    in i tvätten (tål 100˚C vid rengöring)
●● Vagnen används bland annat för 
    transport av sterilcontainrar och 
    dylikt
●● Fastmonterade hyllplan längst upp 
   och längst ner
●● Utdragbara perforerade hyllplan 
    som kan monteras på valfri höjd 
    (förgängade hål med 100 mm mel-
    lanrum).
●● Kan kompletteras med exempelvis 
   trådsarg

Fakta:
●● 2-års garanti
●● Svenskt rostfritt stål
●● Mått: Bredd 1140 mm
             Djup 1500 mm
●● Hjul: Ø 100 mm (varav 2 st. låsbara)
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Transportstolar

●● Transportstol som med fördel ställs på rad ”i varandra” likt kundvagnar 
   – 68 % platsbesparande
●● Enkel att rengöra tack vare avtorkningsbara materialval
●● Vikbara armstöd och fotstöd
●● Lättkörd och enkel att hantera
●● Stolen kan kompletteras med tillbehör, bl.a. bälte och 
   droppställning
●● Bromshandtag vid körhandtaget

Fakta
●● Aluminiumprofil i huvudram. Sits och ryggstöd m.m. i 
   slitstark plast
●● Rostfritt stål i körhandtag, fotstöd och bromshandtag
●● Maxbelastning: 160 kg
●● Mått: Bredd 695 mm
             Längd 890 mm 
             Höjd 1020 mm

- För tillfälliga transporter

Made in EU



Roadrunners
● ● Tillverkad av rostfritt stål SIS2333Tillverkad av rostfritt stål SIS2333

● ● Lågt pris - lång livstidLågt pris - lång livstid

● ● Stabil konstruktionStabil konstruktion

● ● Hygienisk designHygienisk design

● ● 7-års garanti7-års garanti

● ● Hög kvalitetHög kvalitet

Roadrunner 1Roadrunner 1 Roadrunner 2Roadrunner 2 Roadrunner 3Roadrunner 3

Made in Sweden

● Art.nr: Roadrunner 1 ● Art.nr: Roadrunner 2 ● Art.nr: Roadrunner 3

- Tre alternativ tillverkade i Sverige
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Alla mått är i mm Bredd Djup Höjd Hjul Ø Mått arb.yta

Strana-vagn 550 450 940 100 Se bredd/djup

Strana ISO, liten med 
utdrag kortsida 342 490 850 100 372 x 595

Strana ISO, liten med 
utdrag långsida 443 395 850 100 552 x 435

Strana ISO, stor med 
utdrag långsida 690 490 900 100 810 x 530

Strana MR-vagn 443 395 950 100 552 x 435

Strana högskåp, lilla 343 490 1500 100 Toppskivan bygger 
15 mm runt om

Strana Högskåp, stora 490 690 1500 100 Toppskivan bygger 
15 mm runt om

Insaustivagn 100-serien 640 480 1043 125 Se bredd/djup

Insaustivagn 300-serien 640 480 1018 100 Se bredd/djup

Insausti dubbelvagn 900 630 1018 100 Se bredd/djup

Insausti SQ 480 480 1018 100 Se bredd/djup

Insausti högskåp 
600-serien 640 480 1655 125 Se bredd/djup

Insausti högskåp 
700-serien 640 480 1610 100 Se bredd/djup

Sterilvagn Stina, lilla 430 675 1140 100 Se bredd/djup

Sterilvagn Stina, stora 430 675 1500 100 Se bredd/djup

Atrax transportstol 695 890 1020 140/190 Se bredd/djup
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