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Kontorvognen er en enkelt og praktisk løsning, når der er behov for et arbejdsområde eller spisested væk 
fra kontoret. Den leveres standard i størrelser fra 4 til 10 personer (6 til 12 uden toilet). Vognen har et fast 
bord, radiator og køleskab. Vinduet har et tophængt skodde, der fungerer som solafskærmning.

Vognen har et stilrent design, som giver brugeren en følelse af rummelighed og komfort. Vognen 
anvender LED lysbånd for et behageligt hvidt og energivenligt lys. Den gode isolering samt varmekilde og 
ventilation gør vognen behagelig at opholde sig i både sommer og vinter.

Kontorvognen er en af vores mest solgte modeller og står på byggepladser rundt om i hele Scandinavien. Kontorvognen er en af vores mest solgte modeller og står på byggepladser rundt om i hele Scandinavien. 
Den leveres standard i 4 forskellige størrelser med en af vores 4 toilettyper (eller uden for ekstra plads). 
Det er muligt at opgradere vognen med bl.a. minikøkken, værktøjsrum og ekstra hylder.

Vognen kobles på et standard anhængertræk og kan stilles op og klargøres på få minutter. Dette gør det 
muligt at flytte vognen fra sted til sted hurtigt og effektivt uden noget besvær. Vognen er lavet af 
rengøringsvenlige og slidstærke materialer, som sparer tid på rengøring og vedligeholdelse.

Mobilt kontor og spiseplads med toilet

KONTORVOGN



2280

5700

LE
D
 ly
sb
ån
d

Køleskab

15 L V.V.

O
ps
la
gs
ta
vl
e

Toilet
med
kværn

Scanvogn A/S, Hovedvejen 50, DK-9850 Hirtshals  |  +45 98 97 72 00  |  info@scanvogn.dk  |  scanvogn.com 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi er altid parate til et uforpligtende møde eller 
til at svare på dine spørgsmål og laver gerne en beskrivelse af en vogn udformet netop efter dine ønsker. 
Hos Scanvogn står vi altid parate til at opfylde dine behov, både under salget og når vognen står hos dig.  

TILVALG

Værktøjsrum
Minikøkken
Galvhylde

Alle mål og vægte
er uforbindende. 
Der tages forbehold Der tages forbehold 
for ændringer.

MÅL / VÆGT

Udv: 5700 x 2280 x 2900 mm
Indv: 5596 x 2176 x 2100 mm
Egenvægt: 1300 kg
Totalvægt: 1500 kg
Kapacitet: 10 personer

FACILITETERFACILITETER

Toilet med kværn
Bordplade med vask
15 L vandvarmer
Køleskab & Kaffemaskine
Opslagstavle
1 stk vindue 1245 x 825 mm
1 stk vindues skodde1 stk vindues skodde
Fast bord 1800 x 690 mm
Løst bord 1200 x 690 mm
10 stk stole
Indvendig teknikrum
1 stk fast trappe & 1 stk løs trappe

VVS / EL

230 V - 16 A CEE indtag 230 V - 16 A CEE indtag 
1 stk 750 W elradiator
1 stk 500 W frostvagt
1 stk 200 W frostvagt
LED lysbånd & eltavle

TEKNIK - MODEL 570
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