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Innovativa lösningar för 
användare med höga krav

Vi har levererat profes-
sionella högkvalitativa 
kabelsamlingssystem 
för kontorsmiljöer se-
dan 1994.

Cable-Snake® kabelsamlings-
system är innovativa med 
funktionell och professionell 
design. Tack vare det omfat-
tande tillbehörsprogrammet 
är användningsområdena 
nästan obegränsade.

Alla Cable-Snake® system 
är kompatibla sinsemellan 
och går att koppla ihop till 
”nätverk”.

Vi hjälper er gärna! 

E-Cube-M Energy Tower Cable-Snake® Premium Cable-Snake® ProCable-Snake® Cube

Professionell kabelhantering

®

Tillverkade i Tyskland

kompatibelt flexibelt nätverksanpassat
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80 kg

Professionell kabelhantering

®Cable-Snake® Cube
Perfekta funktioner för ergonomiskt  
designade möbler

Cable-Snake® Cube-
kabelsamlingssystem 
är ett vinnande koncept 
genom dess rena design 
och höga funktionsnivå. 

Det integrerade flexibla 
2D/3D-systemet är konstru-
erat för att rullas ut automa-
tiskt och anpassas till höj- och 
sänkbara skrivbord.

När den dras isär rullar Cable- 
Snake® systemet ut sig likt 
en bandtraktorkedja. Utsatt 
för sidokrafter förblir Cable-
Snake®-systemet i inställd 
position. Hoptryckt blir kabel-
kedjan en stängd kabelkanal.

Cable-Snake® Cube, Easy-Outlet-Switch Cable-Snake® Cube, Easy-Outlet-I 2D/3D-funktion för ergonomiskt designade 
möbler 

Easy-Switch 
Grendosa med upp till 4 anslut-
ningspunkter

Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-
innertaksuttag

Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-
golvuttag

Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga 
golvuttag

Valfri styv kabelkanel 
Monteringsskena med fästen, 
används som styv kabelkanal

Easy-Zip 
Verktygsfri installation, likt en 
dragkedja

Flexibel längd 
Även användbar som sluten 
kabelkanal.

2D/3D-funktion
Avrullningsförmåga anpassad för 
ergonomiska möbler

Vridkraftstabilitet 
Stabilitet genom patenterad koppling

Trampsäker 
Tramphållfasthet utsträckt upp till 80 kg
Tramphållfasthet hoptryckt upp till 
100 kg
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  22.50 €
 
  29,90 €
  41,90 €
 
  27,90 €
  38,90 €

Cable-Snake® Cube
Perfekta funktioner för ergonomiskt  
designade möbler

Cable-Snake® Cube är utrustad med alla innovativa funk-
tioner utvecklade av Q-LAB® sedan 1994. Det integrerade 
2D/3D-systemet har optimerats för ergonomiska möbler så 
att det rullas ut automatiskt med höj- och sänkbara skrivbord 
likt en bandtraktorkedja.
Vid större påkänningar är systemet helt tredimensionellt 
rörligt. Den integrerade minnesfunktionen håller kedjan i 
den önskade positionen. Cable-Snake® Cube är trampsäker 
till en viss gräns och kan också användas som en sluten 
kanal. Systemet är kompatibelt med Cable-Snake® Cube 
MX, Pro, Classic, Flex samt Flex II och kan lätt kopplas till 
dessa system.

Cable-Snake® Cube är utrustad med Easy Zip-systemet 
utvecklat av Q-LAB®där kablar kan förläggas som vid en 
dragkedja. Den rostfria monteringsstaven Easy Steel erbjuder 
stabil montering i skrivbordskanaler eller mellan angräns-
ande bord. Easy Rope-draglinan klarar dragkrafter upp till 
100 kg (innertaksupphängning). Cable-Snake® Cube är ca 
35 % hopskjutbar och kan valfritt läggas som sluten kanal 
med eller utan Easy Steel-monteringsstav. Den kan göras 
halksäker på mattor med hjälp av Easy Tape.

Tekniska data
Kapacitet för upp till, ca 25 kablar
Längd utsträckt, ca 34 kedjelänkar  100 cm.
Längd, hoptryckt, ca 69 cm
Material Polypropylen

Cable-Snake® Cube Installations sats med golvplatta Installations satsmed adapter till golvuttag 

Cube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro    Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

svart   silver   ljusgrå   vit   transparent

Cable-Snake® Cube ca 100 cm (34 kedjelänkar) KS-CUB-100 
Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm
ca 75 cm (25 kedjelänkar) för normalbord KS-CUB-S1-75 
ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-CUB-S1-125 
Installations sats med adapter till golvuttag, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm
ca 75 cm (25 kedjelänkar) för normalbord KS-CUB-S2-75 
ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-CUB-S2-125 

ljusgrå RAL 7035

transparent naturell

vit RAL 9003

silver RAL 9006svart RAL 9005

Professionell kabelhantering

®

Tillverkade i Tyskland



6

Cable-Snake® Cube MX
Maximal volym med kompakta dimensioner

Det nya kabelsamlings-
systemet Cable-Snake® 
Cube MX har den högsta 
kabelkapaciteten av alla 
Cable-Snake®-systemen 
från Q-LAB®

Cable-Snake® MX kan samla 
upp till 40 kablar. Det inte-
grerade 2D/3D-systemet har 
optimerats för ergonomiska 
möbler så att det rullas ut per-
fekt med höj- och sänkbara 
skrivbord.

Systemet är kompatibelt 
med Cable-Snake® Cube, 
Pro Classic, Flex samt Flex II 
och kan lätt kopplas till dessa 
system.

Ett brett sortiment av tillbehör 
gör systemet 100 % nätverks-
kompatibelt och kan utökas 
när som helst.

Cable-Snake® Cube MX, Easy-Outlet-Switch Cable-Snake® Cube MX,Easy-Outlet Cable-Snake® Cube MX, golvutgång 

Easy-Switch 
Grendosa med upp till 4 anslut-
ningspunkter

Easy-Cover
Kompatibel med Easy-Cover-inner-
taksuttag

Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-
golvuttag

Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga 
golvuttag 

E-CUBE
Cable-Snake® Systemen är kompa-
tibla med E-Cube-uttagsposter

Easy-Zip 
Verktygsfri installation, likt en 
dragkedja

Flexibel längd 
Även användbar som sluten  
kanal för högre trampmotstånd

2D/3D-funktion 
Avrullningsförmåga anpassad för 
ergonomiska möbler

Vridkraftstabilitet 
Torsionsstyv genom patente-
rad koppling

Valfri styv kabelkanel 
Monteringsskena med fästen, 
används som styv kabelkanal

Professionell kabelhantering

®

Nyhet!
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  24.90 €
 
  31,00 €
  44,00 €
 
  28,00 €
  41,00 €

Cable-Snake® Cube MX
Maximal volym med kompakta dimensioner

Cable-Snake® Cube MX Installations sats med golvplatta Installations sats med adapter till golvuttag 

Cable-Snake® Cube MX ca 100 cm (34 kedjelänkar) KS-CMX-100 
Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm
ca 75 cm (25 kedjelänkar) för normalbord KS-CMX-S1-75 
ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-CMX-S1-125 
Installations sats med adapter till golvuttag, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm
ca 75 cm (25 kedjelänkar) för normalbord KS-CMX-S2-75 
ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-CMX-S2-125 

Cube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro    Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

svart   silver   ljusgrå   vit   transparent

Cable-Snake® Cube är utrustad med alla innovativa funk-
tioner utvecklade av Q-LAB® sedan 1994. Det integrerade 
2D/3D-systemet har optimerats för ergonomiska möbler så 
att det rullas ut automatiskt med höj- och sänkbara skrivbord 
som en bandtraktorkedja.
Vid större påkänningar är systemet helt tredimensionellt 
rörligt. Dessutom håller den integrerade minnesfunktionen 
kedjan i den önskade positionen. Cable-Snake® Cube MX 
är trampsäker till en viss gräns och kan även användas som 
en sluten kanal. Systemet är kompatibelt med Cable-Snake® 
Cube, Pro, Classic, Flex samt Flex II och kan lätt kopplas 
till dessa system.

Cable-Snake® Cube MX är utrustad med Easy Zip-systemet 
utvecklat av Q-LAB® där kablar kan förläggas som vid en 
dragkedja. Den rostfria monteringsstaven Easy-Steel erbjuder 
samma funktion som en kabelkorg eller mellan angräns-
ande bord. Easy Rope-draglinan klarar dragkrafter upp till 
100 kg (innertaksupphängning) Cable-Snake® Cube MX 
är ca 35 % hopskjutbar och kan valfritt läggas som sluten 
kanal på golvet, med eller utan Easy Steel-monteringsstaven. 
Det kan göras halksäkert på mattor med hjälp av kardborre 
Easy Tape.

Tekniska data
Kapacitet för upp till, ca 40 kablar
Utsträckt längd, ca 34 kedjelänkar 100 cm  
Längd, hoptryckt, ca 69 cm.
Material Polypropylen

ljusgrå RAL 7035

transparent naturell

vit RAL 9003

silver RAL 9006svart RAL 9005

Professionell kabelhantering

®

Nyhet

Tillverkade i Tyskland



8

120 kg

Cable-Snake® Pro
Den trampsäkra ”Cable-Snake®“

Kabelsamlingssystemet 
Cable-Snake® Pro är ex-
tra trampsäkert och där-
för särskilt användbart i kor-
ridorutrymmen med mycket 
gångtrafik. 

Trampsäkerheten är utsträckt 
80 kg och ca 120 kg kom-
primerat

Systemet är kompatibelt med 
golvkanalen Easy Bridge och 
med Cable-Snake® Cube, 
Cube MX, Classic, Flex samt 
Flex II och kan lätt kopplas till 
dessa system. Ett brett sorti-
ment av tillbehör gör systemet 
100 % nätverkskompatibelt 
och kan utökas när som helst.

Cable-Snake® Pro, Easy-Outlet-Switch Cable-Snake® Pro, Easy-Outlet-I Cable-Snake® Pro, E-Cube M

Easy-Switch 
Grendosa med upp till 4 anslut-
ningspunkter

Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-inner-
taksuttag 

Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-
golvuttag

Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga 
golvuttag

Easy-Bridge 
Kompatibelt med Easy-Bridge-
golvkanal

Easy-Zip 
Verktygsfri installation, likt en 
dragkedja

Flexibel längd 
Även användbar med sluten kabel- 
kanal för högre tramphållfasthet

2D/3D-funktion 
Avrullningsförmåga anpassad för 
ergonomiska möbler

Vridkraftstabilitet 
Torsionsstyv genom patenterad 
koppling

Trampsäker 
Tramphållfasthet utsträckt upp till 80 kg
Tramphållfasthet hoptryckt upp till 
120 kg

Professionell kabelhantering

®
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  24.90 €
 
  31,00 €
  44,00 €
 
  28,00 €
  41,00 €

Cable-Snake® Pro
Den trampsäkra ”Cable-Snake®”

Det integrerade 2D/3D-systemet har optimerats för er-
gonomiska möbler så att det rullas ut automatiskt med 
höj- och sänkbara skrivbord likt en bandtraktorkedja. Vid 
större påkänningar är systemet fullt tredimensionellt rörligt 
och längdflexibelt. Dessutom håller den integrerade min-
nesfunktionen kedjan i den önskade positionen.
Cable-Snake® Pro är hopskjutbart och kan även användas 
som en sluten kanal.
Med Easy Zip-systemet utvecklat av Q-LAB® där kablar kan 
dras som genom en dragkedja. 
Med Easy Rope-draglinan klarar det av dragkrafter upp 
till 100 kg 

Den rostfria monteringsstaven Easy Steel erbjuder stabil 
montering till kabelkorgar eller på golvet. Systemet är kom-
patibelt med aluminiumgolvkanalen Easy Bridge och kan 
lätt kopplas till dessa system.
Det skapar ett helt nätverksanpassat golvsystem där olika 
böjda och raka ledningar är möjliga. Easy Tape-kardbor-
reband fäster det här systemet på mattor. 

Tekniska data
Kapacitet för upp till, ca 30 kablar
Längd utsträckt, ca 34 kedjelänkar 100 cm
Längd, hopskjuten ca 70 cm
Komprimerbarhet ca 35 %
Material Polypropylen

Cable-Snake® Pro Installations sats med golvplatta Installations sats med adapter till golvuttag 

Cable-Snake® Pro ca 100 cm (34 kedjelänkar) KS-PRO-100 
Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm
ca 75 cm (24 kedjelänkar) för normalbord KS-PRO-S1-75 
ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-PRO-S1-125 
Installations sats med adapter till golvuttag, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm
ca 75 cm (24 kedjelänkar) för normalbord KS-PRO-S2-75 
ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-PRO-S2-125 

Cube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro    Premium     säker   svart   silver   ljusgrå   vit   transparent
kompatibelt med Cable-Snake Färger

ljusgrå RAL 7035

transparent naturell svart/gul

vit RAL 9003

silver RAL 9006svart RAL 9005

Professionell kabelhantering

®

Tillverkade i Tyskland
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75 kg

Cable-Snake® Classic
Det klassiska “allroundsystemet“

Cable-Snake® Classic-
kabelsamlingssystemet 
är det klassiska “all-
round-systemet“. 

Det stora antalet använd-
ningsområden och adaptrar 
gör systemet kompatibelt med 
alla system.

Den kompakta konstruktionen 
med beprövade trekammar-
system ger prydlig kabelsam-
ling.

Ett omfattande tillbehörspro-
gram och kompatibiliteten med 
våra andra system gör Cable-
Snake® Classic till det klas-
siska "allroundsystemet”.

Easy-Switch 
Grendosa med upp till 4 anslut-
ningspunkter

Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-inner-
taksuttag

Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-
golvuttag

Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga 
golvuttag

Easy-Bridge 
Kompatibelt med Easy-Bridge- 
golvkanal

Easy-Zip 
Verktygsfri installation, likt en 
dragkedja

Flexibel längd 
Även användbar med sluten kabel- 
kanal för högre tramphållfasthet

Ett brett sortiment med 
tillbehör
Kompatibelt med alla Cable-Snake® 
kabelhanteringssystem

Vridkraftstabilitet  
Stabilitet genom patenterad 
koppling

Trampsäker 
Tramphållfasthet utsträckt upp till 75 kg
Tramphållfasthet hoptryckt upp till 
90 kg

Cable-Snake® Classic , Easy-Outlet-Switch Cable-Snake® Classic , Easy-Outlet-I Cable-Snake® Classic, Easy-Floor-2K

Professionell kabelhantering

®
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  19.90 €
 
  28,00 €
  38,00 €
 
  25,00 €
  35,00 €

Cable-Snake® Classic
Det klassiska “allroundsystemet“

Cable-Snake® Classic-kabelsamlingssystemet är extra kom-
pakt och har många användningsområden. Systemet är 
begränsat trampsäkert. Det omfattande tillbehörsprogrammet 
gör det här systemet till ett klassiskt "allroundsystem" för varje 
användningsområde. Cable-Snake® Classic klarar upp till 
20 kablar, är flexibelt på längden och de tre kamrarna gör 
det möjligt att separera data- och strömkablar. Den innovativa 
geometrin tillåter koppling av individuella kablar var som 
helst på den ”klämsäkra” sidan. Den kompakta designen 
och Easy Zip-systemet uppfyller exakta krav.
Systemet är kompatibelt med Easy-Bridge, Cable-Snake® 
Cube, Cube MX, Pro, Pro Flex samt Flex II och kan lätt 
kopplas till dessa system.

Systemet passar alla applikationer med horisontella och 
vertikala kabeldragningar och klarar kortvariga belastningar 
upp till 75 kg med 5 kedjelänkar vid en temperatur Passar 
20° C på ytor med begränsad gångtrafik.

Tekniska data
Kapacitet för upp till, ca 20 kablar
Utsträckt längd, ca 46 kedjelänkar 100 cm
Längd, hoptryckt, ca 72 cm
Material Polypropylen

Cable-Snake® Classic Installations sats med golvplatta Installations sats med adapter till golvuttag

Cable-Snake® Classic ca 100 cm (46 kedjelänkar) KS-CLA-100 
Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm
ca 75 cm (33 kedjelänkar) för normalbord KS-CLA-S1-75 
ca 125 cm (56 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-CLA-S1-125 
Installations sats med adapter till golvuttag, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm
ca 75 cm (33 kedjelänkar) för normalbord KS-CLA-S2-75 
ca 125 cm (56 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-CLA-S2-125 

ljusgrå RAL 7035

transparent naturell

vit RAL 9003

silver RAL 9006svart RAL 9005

Cube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro    Premium     svart   silver   ljusgrå   vit   transparent
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Professionell kabelhantering

®

Tillverkade i Tyskland
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80 kg

Cable-Snake® Flex
Den flexibla "Cable-Snake®“ med minsta böjradien

Cable-Snake® Flex-ka-
belsamlingssystem är ett 
vinnande koncept tack 
vare den stora flexibi-
liteten och den funktio-
nella designen.

De tre separata kamrarna 
leder kablarna, väl utlagda 
och skyddade, till alla anslut-
ningspunkter.

Cable-Snake® Flex är 
kabelsamlingssystemet med 
den minsta böjradien och 
det högsta antalet kedjelänkar 
per löpmeter. Eftersom avstån-
det mellan kedjelänkarna 
är mycket litet erhålls ökad 
tramphållfasthet och säkerhet.

Cable-Snake® Flex, Easy-Outlet-II Cable-Snake® Flex, Floor-Outlet Cable-Snake® Flex, Easy-Floor-2K

Professionell kabelhantering

®

Zip-Stop 
Säkrade kabelkammare med 
"föräldrakontroll"

Flexibel längd 
Även användbar med sluten kabel- 
kanal för högre tramphållfasthet

Ett brett sortiment med 
tillbehör
Kompatibelt med alla Cable-
Snake®-kabelsamlingssystem

Vridkraftstabilitet  
Torsionsstyv genom patenterad 
koppling

Trampsäker 
Tramphållfasthet utsträckt upp till 80 kg
Tramphållfasthet hoptryckt upp till 
100 kg

Easy-Switch 
Grendosa med upp till 4 anslut-
ningspunkter

Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-inner-
taksuttag

Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-
golvuttag

Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga 
golvuttag

Easy-Bridge
Kompatibel med Easy-Bridge-
golvkanal
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  22,50 €
 
  29,90 €
  41,90 €
 
  27,90 €
  38,90 €

Cable-Snake® Flex
Den flexibla "Cable-Snake®“ med minsta böjradien

Cable-Snake® Flex-systemet är rörligt i tre riktningar och är 
ca 25 % flexibelt på längden. Den funktionella designen 
vinner genom de rena linjerna och den exakta vinklade 
formen med tre integrerade kammarsystem för separat sam-
ling av data- och kraftkablar. Cable-Snake® Flex-systemet 
är kompatibelt med alla vanliga golvuttag. Ett omfattande 
tillbehörsprogram gör systemet kompatibelt och nätverks-
anpassat med många användningsområden.

Cable-Snake® Flex-systemet är kompatibelt med Cable-
Snake® Cube, Cube MX, Pro, Classic samt Flex II och kan 
lätt kopplas till dessa system. Med avgreningsdosor kan Easy-
Switch och Easy- Switch Premium skapa komplexa nätverk.

Cable-Snake® Flex är lämplig för horisontella och vertikala 
kabeldragningar och är tillräckligt trampsäkert för ytor med 
låg gångtrafik. Klarar kortvariga belastningar upp till 80 kg 
med 5 kedjelänkar. 

Tekniska data
Kapacitet för upp till, ca 20 kablar
Längd utsträckt, ca 58 kedjelänkar 100 cm
Längd, hoptryckt, ca 74 cm
Material Polypropylen

Cable-Snake® Flex Installations sats med golvplatta Installations sats med adapter till golvuttag

Cable-Snake® Flex ca 100 cm (58 kedjelänkar) KS-FLE-100 
Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm
ca 75 cm (41 kedjelänkar) för normalbord KS-FLE-S1-75 
ca 125 cm (69 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-FLE-S1-125 
Installations sats med adapter till golvuttag, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm
ca 75 cm (41 kedjelänkar) för normalbord KS-FLE-S2-75 
ca 125 cm (69 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-FLE-S2-125 

ljusgrå RAL 7035

transparent naturell

vit RAL 9003

silver RAL 9006svart RAL 9005

 svart   silver   ljusgrå   vit   transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro    Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Professionell kabelhantering

®

Tillverkade i Tyskland
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70 kg

Cable-Snake® Flex II
Kompakt – flexibelt – kompatibelt

Cable-Snake® Flex-II 
är kompatibelt med 
alla delar av Q-LAB®-
systemet.

Den ursprungliga designen 
från 1994 har sedan dess 
fortlöpande utvecklats och 
förnyats.
Funktionen och kapaciteten 
har förbättrats avsevärt.
Enkel montering, kompakt 
storlek och det höga anta-
let kedjelänkar ger maximal 
flexibilitet och funktion.

Den minsta böjradien ger en 
perfekt rullningseffekt vid höj-
djusterbara skrivbord.

Cable-Snake® Flex II, Easy-Outlet-Switch Cable-Snake® Flex-II, Easy-Outlet I Cable-Snake® Flex II,Easy-Floor-2K

Easy-Switch 
Grendosa med upp till 4 anslut-
ningspunkter

Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-inner-
taksuttag

Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet 
-golvutgångar

Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga 
golvuttag

Easy-Bridge
Kompatibelt med Easy-Bridge-
hoptryckt

Easy-Zip 
Verktygsfri installation, likt en 
dragkedja

Flexibel längd 
Även användbar med sluten kabel- 
kanal för högre tramphållfasthet

2D/3D-funktion 
Avrullningsförmåga anpassad för 
ergonomiska möbler

Vridkraftstabilitet  
Stabilitet genom patenterad 
koppling

Trampsäker 
Tramphållfasthet utsträckt upp till 70 kg
Tramphållfasthet hoptryckt upp till 
90 kg

Nyhet

Professionell kabelhantering

®
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  22,50 €
 
  29,90 €
  41,90 €
 
  27,90 €
  38,90 €

Cable-Snake® Flex II
Kompakt – flexibelt – kompatibelt

Cable-Snake® Flex-systemet är rörligt i tre riktningar och är 
ca 25 % flexibelt på längden. Den funktionella designen 
vinner genom de rena linjerna och den exakta vinklade 
formen med tre integrerade kammarsystem för separat 
samling av data- och kraftkablar.

Cable-Snake® Flex II är utrustad med alla innovativa funk-
tioner utvecklade av Q-LAB® sedan 1994. Det integrerade 
2D/3D-systemet har optimerats för ergonomiska möbler 
så att det rullas ut automatiskt med höj- och sänkbara 
skrivbord likt en bandtraktorkedja. Vid större påkänningar 
är systemet fullt tredimensionellt rörligt. Den integrerade 
minnesfunktionen håller kedjan i den önskade positionen. 
Cable-Snake® Cube MX är trampsäkert till en viss gräns 
och kan även användas som en sluten kanal.

Flex-systemet är kompatibelt med Cable-Snake® Cube, 
Cube MX, Pro, Classic samt Flex II och kan lätt kopplas till 
dessa system. 
Cable-Snake® Flex II-systemet är kompatibelt med alla 
vanliga golvuttag. Ett omfattande tillbehörsprogram gör 
systemet kompatibelt och nätverksanpassat med många 
användningsområden. Cable-Snake® Flex är lämplig för 
horisontella och vertikala kabeldragningar och är tillräckligt 
trampsäker för ytor med låg gångtrafik. Kortvariga belast-
ningar upp till 70 kg med 5 kedjelänkar vid en temperatur 
på 20° C. 

Tekniska data
Kapacitet för upp till, ca 20 kablar
Längd utsträckt, ca 54 kedjelänkar  100 cm.
Längd, hoptryckt, ca. 74 cm 
Material Polypropylen

Cable-Snake® Flex II Installations sats med golvplatta Installations sats med adapter till golvuttag 

Cable-Snake® Flex II ca 100 cm (54 kedjelänkar) KS-FLE II-100 
Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm
ca 75 cm (38 kedjelänkar) för normalbord KS-FLE II-S1-75 
ca 125 cm (65 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-FLE II-S1-125 
Installations sats med adapter till golvuttag, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm
ca 75 cm (38 kedjelänkar) för normalbord KS-FLE II-S2-75 
ca 125 cm (65 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-FLE II-S2-125 

ljusgrå RAL 7035

transparent naturell

vit RAL 9003

silver RAL 9006svart RAL 9005

 svart   silver   ljusgrå   vit   transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro    Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Professionell kabelhantering

®

Nyhet

Tillverkade i Tyskland
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Cable-Snake® Quadro
Kvadratisk Snake för stora påfrestningar

Kabelsamlingssystemet 
Cable-Snake® Quadro är 
den kvadratiska Cable-
Snake®’n. 

Den tidlösa designen tillsam-
mans med de rena linjerna 
och den funktionella konstruk-
tionen imponerar.

Zip-stop-system försvå-
rar oavsiktligt borttagande 
av kablar och ger i allmänna 
utrymmen ett ökat skydd av 
kablarna.

Kabelsamlingssystemet Ca-
ble-Snake® Quadro är mycket 
dragstabilt och kan därför 
användas för installation 
från innertak. Nya varianter 
med massiva golvplattor har 
optimerats och är nu även 
kompatibla med golvuttag.

Cable-Snake® Quadro Cable-Snake® Quadro, Easy Outlet-I Cable-Snake® Quadro, Easy-Floor-Quadro

Easy-Tape
Halkskydd och bortkopplingsbara 
anslutningssystem

Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-
innertaksuttag

Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet 
-golvuttag

Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga 
golvboxar

Kompatibelt
med Cable-Snake® Premium och 
Premium Tex

Zip-Stop 
Säkrade kabelkammare med 
"föräldrakontroll"

Dragkraftstabil
C:a 5 kilos dragkraft behövs för att 
sära på enheterna

"Bio-plastisk"
Bio-plast. Vit, neutral färg

"Bio-plastisk"
Bio-plast. Ljus "träfärg"

"Bio-plastisk"
Bio-plast. Färg, "mörkt trä"

Professionell kabelhantering

®
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  24,90 €
 
  31,00 €
  44,00 €
 

Cable-Snake® Quadro
Kvadratisk Snake för stora påfrestningar

Cable-Snake® Quadro är idealisk för eldragning till enkla 
arbetsstationer för normala skrivbord. Systemet är mycket 
dragstabilt och idealiskt för upphängning från innertaket.
Den klassiskt funktionella designen vinner genom de rena 
linjerna och kvadratisk form med två integrerade kammar-
system för separation av data- och kraftkablar.
Tillbehör gör systemet kompatibelt för olika användnings-
områden och nätverkskapacitet.
Cable-Snake® Quadro är kompatibelt med Cable-Snake® 
Premium och Premium Tex.

Det i kabelkamrarna inbyggda Zip-stop-systemet förhin-
drar oavsiktligt borttagande av installerade kablar, speciellt 
viktigt i allmänna utrymmen.

Tekniska data
Kapacitet upp till, ca 40 kablar.
Längd utsträckt, ca 32 kedjelänkar  100 cm.
Material Polypropylen

Cable-Snake® Quadro ca 100 cm (32 kedjelänkar) KS-QUA-100 
Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm
ca 75 cm (23 kedjelänkar) för normalbord KS-QUA-S1-75 
ca 125 cm (39 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-QUA-S2-125 
Varianten med golvplatta är även lämplig för anslutningar till golvuttag

Cable-Snake® Quadro Installations sats med golvplatta Installations sats med golvplatta

 svart   silver   ljusgrå   vit   transparent
kompatibelt med Cable-Snake Färger

  Cube    Cube MX    Pro    Classic    Flex    Flex II   Quadro   Premium    

ljusgrå RAL 7035

transparent naturell

vit RAL 9003

silver RAL 9006svart RAL 9005

Tillverkade i Tyskland

Professionell kabelhantering

®
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Cable-Snake® Premium
Kabellösning för krävande kontorsmiljöer

Cable-Snake® Premium 
utvecklades speciellt för 
kontorsmöbler av hög 
klass. 

Alla tillbehör är robusta och 
stabila. Alla Q-LAB®- utveck-
lade innovationer förenas i 
detta system. Kedjelänkarna 
kan tryckas ihop i en själv-
låsande elliptisk kabelkanal.

Takupphängning, anslutning till E-Cube Cable-Snake® Premium, Easy-Floor-Premium Cable-Snake® Premium, Easy-Outlet-Premium

Easy-Switch Premium
Grendosa med upp till 4 anslut-
ningspunkter

Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-
innertaksuttag

Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet 
-golvutgångar

Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga 
golvboxar 

Kompatibelt
med Cable-Snake® Premium Tex 
och Quadro

Easy-Zip 
Verktygsfri installation, likt en 
dragkedja

Flexibel längd 
Även användbar med sluten kabel- 
kanal för högre tramphållfasthet

2D/3D-anpassad. Avrullningsför-
måga anpassad för ergonomiska 
möbler.

Easy-Rope 
Draglina för remove dragkrafter 
upp till 100 kg

Valfri styv kabelkanel 
Monteringsskena med fästen, 
används som styv kabelkanal

Professionell kabelhantering

®
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  29,90 €
 
  32,00 €
  47,00 €
 

Cable-Snake® Premium
Kabellösning för krävande kontorsmiljöer

Kabelhanteringssystemet Cable-Snake® Premium uppfyller 
de högsta designstandarder med maximal funktionalitet.
Den elliptiska formen ger klara linjer.
Cable-Snake® Premium är utrustad med alla innovativa 
funktioner utvecklade av Q-LAB® sedan 1994. 
Det integrerade 2D/3D-systemet har optimerats för ergono-
miska möbler så att det rullas ut automatiskt med höj- och 
sänkbara skrivbord likt en bandtraktorkedja. Tvåkammar-
system för separation av data- och elkablar. 
Systemet är kompatibelt med Cable-Snake® Premium Tex 
och Quadro och kan lätt anslutas till dessa system. 
Easy Rope-draglinan klarar dragkrafter upp till 100 kg 
Monteringsstaven Easy Steel i rostfritt stål gör en stabil 
montering möjlig, exempelvis vid kabelkorgar.

Cable-Snake® Premium-systemet är kompatibelt med alla 
vanliga golvboxar. Ett brett sortiment av tillbehör gör systemet 
nätverkskapabelt.

Tekniska data
Kapacitet för upp till, ca 40 kablar
Längd utsträckt, ca 22 kedjelänkar  100 cm.
Längd, hoptryckt, ca. 78 cm 
Material Polypropylen

Cable-Snake® Premium. Installations sats med golvplatta Installations sats med golvplatta

Cable-Snake® Premium ca 100 cm (22 kedjelänkar) KS-PRE-100 
Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm
ca 75 cm (16 kedjelänkar) för normalbord KS-PRE-S1-75 
ca 125 cm (27 kedjelänkar) för sitt- och ståbord KS-PRE-S1-125 
Varianten med golvplatta är även lämplig för anslutningar till golvbox

 svart   silver   ljusgrå   vit   transparent Cube    Cube MX    Pro    Classic    Flex    Flex II   Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

ljusgrå RAL 7035

transparent naturell

vit RAL 9003

silver RAL 9006svart RAL 9005

Tillverkade i Tyskland

Professionell kabelhantering

®
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  on request
   
 
  on request
  
 

Cable-Snake® Premium 
Tex är den högkvalita-
tiva lösningen för an-
vändare som helt vill 
innesluta kablar.

Systemet produceras i ditt 
önskade material. Anpas-
sat till den aktuella möbel-
linjen använder vi läder av 
hög kvalitet, Alkantara eller 
andra material i enlighet med 
dina önskemål.
Varianter med kardborre, 
dragkedja och knappar kan 
produceras.
I slutsegmentet på varje Pre-
mium Tex kan en borttagbar 
kedjelänk byggas in (med 
kardborre).
Därmed kan kablar prydligt 
installeras när som helst. Alla 
tillbehör till Cable-Snake® 
Quadro och Premium kan 
kombineras med det här 
systemet och formar den 
första nätverksanpassade 
"kabelstrumpa".

Cable-Snake® Premium Tex
Exklusivt kabelfodral

Premium Tex Montagesats silver Premium Tex Komplett sats Alkantara svart Premium Tex Komplett sats Velor svart

Nyhet!

Professionell kabelhantering

®

 Material, färg och längd på föfrågan Cube    Cube MX    Pro    Classic    Flex    Flex II   Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Cable-Snake® Premium Tex „Cobra“ Cable-Snake® Premium Tex „Rosso“ Cable-Snake® Premium Tex „Black“

Cable-Snake® Premium Tex montagesats utan fodral KS-PRE-TEX-S1
2st kedjelänkar typ Premium med kardborre. Bordsfäste Easy-Desk-1B inkl skruv 4x12mm.  
Golvplatta Easy-Floor Premium. 2st kardborre band för sömnad.
Cable-Snake® Premium Tex montagesats med fodral KS-PRE-TEX-S2
Komplett sats med högkvalitativa textil fodral i Alkantara eller Mockafinish. Dragkedja YKK.  
Längd utan tillbehör ca 70cm. Längd inkl bordsfäste och golvplatta ca 75cm.
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  29,95 €
  29,95 €
  39,95 €
  39,95 €
  9,95 €
  19,95 €

Kardborre       Dubbelhäftande tejp Easy-Bridge enkel anslutning Easy-Bridge. tillval med avslutningar

Easy-Bridge Golvkanal. Eloxerad aluminium. Leverans inkluderar monterad vridbar anslutningsdel.
Avslutningar tillval.
Easy-Bridge-H-50 med 50 cm monterad kardborre E-BRI-H-50 
Easy-Bridge-D-50 med 50 cm monterad dubbelhäftande tejp E-BRI-D-50 
Easy-Bridge-H-100 med 100 cm monterad kardborre E-BRI-H-100 
Easy-Bridge-D-100 med 100 cm monterad dubbelhäftande tejp E-BRI-D-100 
Easy-Bridge-avslutningar för 2 uttag á 50 cm=2x50 cm E-BRI-V-50 
Easy-Bridge-avslutningar för 2 uttag á 100 cm=2x100 cm E-BRI-V-100 

Easy-Bridge
Golvkanal i Aluminium

Aluminiumgolvkanalen 
Easy-Bridge passar för 
extrema belastningar. 

Easy-Bridge-golvlister är 
trampsäkra och idealiska för 
installationer i områden med 
intensiv gångtrafik Systemet 
är kompatibelt med Cable-
Snake® Cube, Cube MX, 
Classic, Flex samt Flex II och 
kan enkelt anslutas till dessa 
system. 
Kurvor med olika radier och 
längder görs av Cable-Snake® 
Pro. Genom att använda län-
kar av Cable-Snake® Pro kan 
valfri längd läggas utan att 
kapa några profiler. 

Flera Easy-Bridge-golvlister 
kan anslutas tillsammans utan 
att använda några verktyg. 
Easy Bridge sät ts fast på 
mattor med förmonterade 
kardborresystem eller med 
3M dubbelhäftande tejp på 
släta golv .

Easy-Bridge med Cable-Snake® Pro Easy-Bridge, vridbart kabelskydd Easy-Bridge-systemmodul

Nyhet

Professionell kabelhantering

®

Aluminiumeloxerad, Kopplingselement färgatCube    Cube MX   Pro    Classic    Flex    Flex II    Quadro    Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger
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240 x 240 mm

203 x 203 mm

5
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 m
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 /
 7

20
 m

m   150,00 €
  200,00 €
  on request 
  on request 
  on request 
  on request 
 

E-Cube-K
Uttagspost för arbetsplatser

E-Cube-K-540-Point E-Cube-K-540-II E-Cube-K-720-Move

Nyhet!

Professionell kabelhantering

®

Uttagsposten E-Cube-
K möjliggör en flexibel 
ström- och dataförsörj-
ning till arbetsplatser. 

Upp till 2x4 uttag, laddare, 
datauttag och överskottskab-
lar lagras prydligt i E-Cube-K. 
E-Cube-K kan anslutas till alla 
vanliga standardgolvuttag, 
kabelkanaler och innertak-
suttag.

E-Cube-K är kompatibel med 
alla Cable-Snake®-systems 
och golvkanalen Easy-Bridge.

Välj din E-Cube-K med upp 
till 2x4 uttag på insidan och 
de variabla uttagen i locket.

E-Cube-K-540 Uttagspost, H=540mm E-CUBE-K-540 
E-Cube-K-720 Uttagspost, H=720mm E-CUBE-K-720 
Netbox M4 diagonal 4x 230V Netbox-M4 
Netbox-Point 2x 230 V och 2x RJ45 KAT6 Könsbytare Netbox-Point 
Netbox-Move 3x 230 V Netbox-Move 
Cable 1m, 3m eller 6 m Anslutningskabel 

1 x 4-uttag            2 x 4-uttagHalkfria plattor på mattor Teleskoputtag          Move             Point

 Cube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II   Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Aluminiumeloxerat lock och svart golvplast
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205 x 205 mm

5
40

 m
m

 /
 7

20
 m

m   on request
  on request
  on request 
  on request 
  on request 
  on request 
  on request
 

E-Cube-M
Mobil Uttagspost för högsta krav

Nyhet!

Professionell kabelhantering

®

E-Cube-M är den hög-
kvalitativa mobila data- 
och strömförsörjningen 
för kongress-, föreläs-
nings-, konferensloka-
ler och kontor.

Om du exempelvis vill flytta 
föreläsarens skrivbord och 
tillhörande IT-teknik med E-
Cube-M och den anslutna 
Cable-Snake-enheten efter 
lektionen, kör du enkelt allting 
till nästa rum och ni kan starta 
nästa aktivitet direkt.
Det finns sannolikt inte ett 
snabbare och mer flexibelt 
sätt att få data och ström 
tillgängligt.

E-Cube-M-540-Axial E-Cube-M-540-Point E-Cube-M-540-Point

Alu-bas         Metallspecifika rullar  1 x 4-vikt uttag    2 x 4-vikt uttag Axial              Move              Point

E-Cube-M-540 Uttagspost, H=540mm E-CUBE-M-540
E-Cube-M-720 Uttagspost, H=720mm E-CUBE-M-720
Netbox M4 diagonal 4x 230V Netbox-M4 
Netbox-Point 2x 230 V and 2x RJ45 KAT6 Könsbytare Netbox-Point 
Netbox-Move 3x 230 V Netbox-Move 
Netbox-Axial 1x 230V and 2x RJ45 KAT6 Könsbytare Netbox-Axial 
Cable 1m, 3m eller 6 m Anslutningskabel

Cube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II   Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Aluminiumeloxerat lock och golv i massivt aluminium
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  49,95 €
  49,95 € 
  49,95 € 
  49,95 €
  49,95 €
  69,95 €
  29,95 €

Easy-Outlet-TA öppen Easy-Outlet-Switch med upp till 3 anslutningarEasy-Outlet-TA stängd

Easy-Outlet-Premium, Cable-Snake® PremiumEasy-Outlet-II-anslutning 2x Cable-Snake®Easy-Outlet-I-anslutning1 x Cable-Snake®

Easy-Outlet-M-I i rostfritt stål och polypropylenEasy-Outlet-M-B i rostfritt stål, mattEasy-Outlet-M-B i rostfritt stål, blank

Easy-Outlet
Systemanslutning till golv

Easy-Outlet golvuttags-
serien löser alla pro-
blem med få ner kablar 
i golvet.

Q LAB® golvuttag kan instal-
leras i efterhand när som helst 
genom att borra ett hål i det 
upphöjda golvet. 
Placera golvuttaget exakt där 
du behöver det.
Välj mellan teleskoputtaget 
Easy-Outlet-TA, trippeluttaget 
Easy-Outlet-Switch likväl som 
Easy-Outlet-I, -II, -Premium 
och Quadro till den vertikala 
anslutningen av Cable-Sna-
ke® kabelsamlingssystem.

Easy-Outlet-Metal
De högkvalitativa stålversio-
nerna av Easy-Outlet-M ut-
vecklades för entréhallar och 
representationsrum.
Easy-Outlet M kan levereras 
i olika material, matta och 
glansiga med en radialvriden 
struktur.

Easy-Outlet-I-anslutning 1 x Cable-Snake®Easy-Outlet-TA för kablage Easy-Outlet-Quadro Easy-Outlet-Switch

Easy-Outlet-TA-teleskoputtag (utan anslutning av  Cable-Snake®) E-OUT-TA 
Easy-Outlet-I för 1x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II E-OUT-I  
Easy-Outlet-II-anslutning för 2x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II E-OUT-II  
Easy-Outlet-Quadro-anslutning för 1x Cable-Snake® Quadro E-OUT-QUA 
Easy-Outlet-Premium-anslutning för 1x Cable-Snake® Premium E-OUT-PRE 
Easy-Outlet-Switch-anslutning för 3x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II E-OUT-SWI 
Easy-Outlet, enbart socketuttag utan lock E-OUT 

 svart   silver   ljusgrå   vit    transparentCube    Cube MX   Pro    Classic    Flex    Flex II   Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Professionell kabelhantering

®
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Easy-Ring

Easy-Rope

Easy-Ring

Easy-Rope

  19,95 €
  19,95 € 
  19,95 € 
  19,95 €
  19,95 €
 

Easy-Cover
Systemanslutning till innertak 

Innertaksuttag i inner-
tak av gips. 

För anslutning av en Cable-
Snake®-kabelkedja till ett in-
nertak av gips används den 
stabila “POM versionen” av 
Easy-Cover. I detta fall över-
förs de mindre krafter som 
utövas på kabelkedjan till det 
upphängda taket. 

De elastiska klämmorna på 
baksidan fixerar Easy-Cover 
med borrdjup från 1–30 mm.

Beroende på versionen 
upp till 2x är Cable-Snake® 
Cube, Pro, Classic, Flex, Flex 
II, 1x Cube MX, Premium är 
Quadro anslutningsbara.

Kraftigt innertak
1-30 mm.

Uttag i innertak. 

Dragkrafter på Cable-Sna-
ke® överförs via draglinan 
till innertaket. Draglinan sätts 
fast i innertaket med hjälp av 
skruv och plugg. 
På draglinan mellan länkar-
na av Cable-Snake® instal-
leras på ett avstånd av ca 50 
cm kragar av Easy-ring och 
kraften överförs då från ka-
belkedjan till draglinan och 
till innertaket.
Genom att ta bort upphäng-
ning stiften används Easy-
Cover som "ett rent kosme-
tiskt skydd" (PP-version).
En överbelastning av det 
upphängda innertaket är 
omöjlig.

Applicering av kraft på innertak av plast 
upp till 30 mm

Easy-Cover utan applicering av kraft i 
innertaket

Montering på innertak av plast Montering med draglina på innertak

2x Cable-Snake® Cube, Easy-Cover-II Montering av 2x KS Cube på innertak

Ta bort upphängnings stiften

 svart   silver   ljusgrå   vit    transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex    Flex II   Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Easy-Cover-B Blankcover, vit polypropylen E-COV-B 
Easy-Cover-anslutning 1x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II E-COV-I  
Easy-Cover-II-anslutning 2x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II E-COV-II  
Easy-Cover-Quadro-anslutning 1x Cable-Snake® Quadro E-COV-QUA 
Easy-Cover-Premium-anslutning 1x Cable-Snake® Premium E-COV-PRE 
Material: PP vid montering på ett tak. POM vit för friktionslåst montering på innertak av gips.

Easy-Cover-B

Easy-Cover-IIEasy-Cover-I Easy-Cover-Quadro Easy-Cover-Premium

Professionell kabelhantering

®
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2K

Cube MX                   Flex II
Cube  Pro  Classic  Flex  

1K

 Quadro  Premium

 
  
 
 
  6,95 €
  6,95 €

  9,95 €
  
  9,95 €
  
  9,95 €
 
  
 

  19,95 €
  22,95 € 
 
  39,95 €
 
  3,95 €
 

Easy-Clip, enkel anslutning till golvboxar Perfekt, flexibel och säker anslutning Kompatibelt med alla vanliga golvuttag 

Easy-Clip

Easy-Clip
Flexibel adapter till golvboxar,  kompatibel med alla vanliga golvboxar 
Vid större krafter, exempelvis genom sparkar, frigörs klämman utan någon defekt på golvboxen och kan 
enkelt monteras om.
Easy-Clip-S, L=86 mm, B=47 mm för KS Classic, Flex, Flex II E-CLI-S 
Easy-Clip-L, L=91,5 mm, B=51 mm för KS Cube, Cube MX, Pro E-CLI-L 

 svart   silver    ljusgrå    vit    transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro    Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Easy-Floor

Easy-Floor-2K Easy-Floor-1K Easy-Floor-Premium

Easy-Floor-2K-golvplatta, pulverlackad E-FLO-2K 
130x130 mm. Vikt: ca 350 g. inkl. 4 gummifötter. 
Easy-Floor-1K B-golvplatta, pulverlackad E-FLO-1K 
130x130 mm. Vikt: ca 350 g. inkl. 4 gummifötter. 
Easy-Floor-Premium för Cable-Snake® Premium. 5 gummifötter. & E-FLO-PRE 
1 skruv 6 x 70 mm. pulverlackad Ø=150 mm. ca 310 g.
Golvplattefärg: svart, silvergrå, vit. Cable Snake anslutning: svart, silver, ljusgrå, vit, transparent 
Easy-Floor-golvplattor är kompatibla med de flesta golvboxar.

 svart   silver   ljusgrå   vit   transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II   Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Easy-Switch-Grendosa med 2x Easy-Cap Easy-Switch-4K med 4 kopplingslänkar Cube Easy-Switch-Premium med golvplatta

Easy-Switch

Easy-Switch för Cable-Snake® Cube, Classic, Flex, Flex-II. E-SWI 
Easy-Switch-4K för Cable-Snake® Pro och Cube MX.  E-SWI-4K 
inkl. 4 kopplingslänkar Cable-Snake® Cube.
Easy-Switch-Premium för Cable-Snake® Premium E-SWI-PRE 
inkl. golvplatta, skruv och 4 kopplingslänkar Cable-Snake® Cube.
Easy-Cap Dummy-cap för anslutningar som inte används. (även i silver!)  E-CAP 
Beställ Easy-Cap dummy-caps vid behov!

 svart    silver   ljusgrå   vit    transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger
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  4,95 €
   
   
  
 
 

  6,95 €
  
  7,95 €
  
  2,95 €
  
  

  29,95 €
  
  
  
 
 

Easy-Desk-3G Nyhet

Underbordsmontering som styv kabelkorg Flexibel och styv montering Easy-Desk-3G, Easy-Steel, Cable-Snake® Cube

Easy-Desk-3G E-DESK-3G 
Bordsfäste med anslutning till alla Cable-Snakes® med 
2 pluggar inkl. 2 monteringsskruvar 4x12 mm. 
Flexibel montering utan monteringsskena. Styv montering med monteringsskena. 
 
Beställ Easy-Steel och Easy-Ring vid behov!

 svart   silver   ljusgrå   vit   transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro    Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Easy-Rope, Easy-Steel, Easy-Ring

Innertaksupphängning med Easy-Rope och 
Easy-Ring

Innertaksupphängning med Easy-Rope och 
Easy-Ring

Easy-Steel för styv montering

Easy-Rope Stålwire med transparent plastöverdragning. Ø = 3 mm.  E-ROPE 
Pris per löpmeter. Beroende på användningsområde klarar den upp till 100 kg dragkraft. 
Easy-Steel Monteringsskena V2A. Ø = 5 mm, Längd = 750 mm. E-STEEL 
Beroende på användningsområde klarar den upp till 100 kg dragkraft. 
Easy-Ring Justeringsring för draglina och monteringsskena E-RING 
med justeringsskruv. 
Stål nickelpläterad. Utsida: Ø=10 mm, Insida: Ø=5 mm, Höjd=6 mm 

Easy-Ring i var 20:e 
kedjelänk

Easy-Ring var 
50-100 cm. 

  svart   silver    ljusgrå    vit    transparentCube   Cube MX   Pro    Classic    Flex   Flex II    Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Easy-Glue, Easy-Steel, Easy-Ring, glasbord Easy-Glue, Easy-Steel glasbordsmontering Easy-Glue, Easy-Steel glasmontering

Easy-Glue

Easy-Glue E-GLUE 
Glasmontering i rostfritt stål med radial vridstruktur och 3M-limpunkt med hög styrka. Passande för perma-
nent fastsättning på glas, mjuka ytor, sten, trä, metallytor och fasader (glas). 
 
Beställ Easy-Steel och Easy-Ring vid behov!

 svart   silver    ljusgrå    vit    transparentCube   Cube MX   Pro    Classic    Flex   Flex II    Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger
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  4,95 €
 
 
 
 

  7,95 €
 
 
 

  3,95 €
  3,95 €
  3,95 €
  3,95 €
  3,95 €
  3,95 €
  3,95 €

Easy-Desk-2B Easy-Desk-2B vertikal montering på möbel Klämfixering av draglina Easy-Rope

Easy-Desk-2B

Easy-Desk-2B E-DESK-2B 
Adapter för vertikal montering på möbler. Material: Polypropylen. Fin eroderad yta. Inkl. 2 skruvar: 4 x 12 
mm. Genom att använda en draglina överförs krafterna säkert till bordet tack vare adapterns patenterade 
klämfunktion. Easy-Desk-2B är kombinerbar med Easy-Stop, Easy-Steel, Easy-Rope och Easy-Connect. 

 svart   silver   ljusgrå   vit   transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro    Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Easy-Stop med Easy-Desk-2B Underbordsmontering Easy-Stop-dragavlastning upp till 16 kablar

Easy-Stop

Easy-Stop E-STOP 
Dragavlastad kedjelänk för upp till 16 kablar. Passar upp till 4x VGA- eller 4x kraftkablar, 4x nätverks-, 4x 
telefon-, 4x bandkablar. Dragavlastning inkl. fastspänningsskruvar (3 delar). Integrerad monteringsenhet till 
Easy-Ring för fastsättning av draglina Easy-Rope. Easy-Stop är kombinerbar med Easy-Desk-2B, Easy-Steel, 
Easy-Rope, Easy-Ring och Easy-Connect.

 svart   silver   ljusgrå   vit   transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro    Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Lämplig för överbryggning av kanaler Easy-Fix-Pro med monteringsskena Easy-Steel Easy-Fix -fixeringskedjelänkar

Easy-Fix

Easy-Fix Kedjelänk med monteringshål Ø=4 mm.
Easy-Fix-Cube Avstånd mellan hål A = 30 mm E-FIX-CUB 
Easy-Fix-Cube MX Avstånd mellan hål A = 40 mm E-FIX-CMX 
Easy-Fix-Pro Avstånd mellan hål A = 44 mm E-FIX-PRO 
Easy-Fix-Classic 1 Hål i center E-FIX-CLA 
Easy-Fix-Flex Avstånd mellan hål A = 35 mm E-FIX-FLE 
Easy-Fix-Flex-II Avstånd mellan hål A = 30 mm E-FIX-FLE-II 
Easy-Fix-Quadro Avstånd mellan hål A = 25 mm E-FIX-QUA 

 svart   silver   ljusgrå   vit   transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II   Quadro    Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger
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  4,95 €
   
  
 
  4,95 €
  
  

  4,95 €
 
 
 

 

  9,95 € 
  11,95 €
  9,95 €

Easy-Desk-1K Easy-Desk-1B Easy-Desk-1Kp

Easy-Desk-1B
Ø = 19 x 20 mm Easy-Desk-1K

Easy-Desk-1B, Easy-Desk-1K

Easy-Desk-1B E-DESK-1B 
Bordsfäste med hål för Cable-Snake® Quadro och Premium. 
Inkl. skruv: 4 x 12 mm 
 
Easy-Desk-1K E-DESK-1K 
Bordsfäste med sfäriskt huvud för Cable-Snake® Quadro och Premium. 
inkl. 2 skruvar: 4 x 12 mm 

 svart   silver   ljusgrå   vit   transparent Cube    Cube MX    Pro    Classic    Flex    Flex II   Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Easy-Connect Nyhet

Easy-Connect, Cable-Snake® Cube Easy-Desk-3G, Easy-Connect, Easy-Steel Easy-Cover-I, Easy-Connect, Cable-Snake®

Easy-Connect E-CON 
Universalsockeln Easy-Connect möjliggör riktningsoberoende anslutning till varje Cable-Snake®-komponent 
när de placeras gavel mot gavel. Easy-Connect är kompatibel med alla platta Cable-Snake®-kabelkedjor och 
med tillbehör som har 2 proppanordningar. Centrumhålet med Ø=5 mm hjälper till att styra monteringsskenan 
Easy-Steel, draglinan Easy-Rope eller för fixering med en skruv.

 svart   silver   ljusgrå   vit   transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro    Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Easy-Fix90-S på möbelkanter Easy-Fix-90-L för PopUp Easy-Channel för bordskabelkanal

Easy-Fix-90, Easy-Channel

Easy-Fix-monteringsbricka stål.

Easy-Fix-90-S-bricka för vertikal montering. E-FIX-90-S  
Easy-Fix-90-L-bricka för anslutning till PopUp. E-FIX-90-L 
Easy-Channel-konsol för anslutning på bordskabelkanal. E-CHA 

svart   silver    ljusgrå    vit    transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II    Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger
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  19,95 €
  
 
  
  6,95 € 
  9,95 €

  10,95 €
  10,95 €
    
 
  3,95 €
 
  4,95 €

Easy-Duct

Easy-Tape

Easy-Duct rostfritt stål Easy-Duct svart Easy-Duct silver

Easy-Duct Metal bordsgenomföring E-DUCT-60M22-V2A 
Rostfritt stål ØD=66,0 H=1,3 L=22,0 Ød=59,0+1 
 
Easy-Duct Plastic bordsgenomföring 
svart, ØD=67,8 H=2,0 L=16,0 Ød=60,0 E-DUCT-60K16-sz  
silver, ØD=67,8 H=2,0 L=22,0 Ød=60,0 E-DUCT-60K22-si 

 svart   silver   ljusgrå   vit   rostfritt stålCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II   Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

Easy-Tape-H & Easy-Tape-S lösbar fixeringEasy-Tape-H              Easy-Tape-D Easy-Tape-H för glidsäkerhet på matta Hålfixering på uttag

Easy-Tape-H självhäftande 3M-kardborreremsa för fixering på matta. E-TAPE-H-25 
Easy-Tape-S självhäftande 3M-öglerem för borttagbar “bindning” E-TAPE-S-25 
Easy-Tape-S endast tillsammans med kardborreremsa för borttagbar fixering.  
=>Beställ samma kvantitet av kardborreremsa Löpmeter. B=25 mm.
Easy-Tape-HS-50/16 Självhäftande dubbelstansad del för  E-TAPE-ST-50x16 
borttagbar kardborre av enkla Cable-Snake®-länkar. 16x50 mm.
Easy-Tape-D 3M-dubbelsidig tejp. Bredd 15 mm. E-TAPE-DK-10 Easy-Tape. B=25 mm.

 svart    silver    ljusgrå    vit    transparentCube   Cube MX   Pro   Classic   Flex   Flex II   Quadro   Premium    
kompatibelt med Cable-Snake Färger

kompatibelt flexibelt nätverksanpassat
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Kvalitetsgaranti
 
Vi garanterar högsta kvalitet och senaste tekniska standard. 2-års garanti på alla riktigt mon-
terade Cable-Snake®-installationssystem i kontorsmiljöer. 

Miljöskydd

Vi använder uteslutande högkvalitativa polymerer vilka är fria från toxiner enligt EU:s riktlinjer 
2002/95 RG. Alla material är fria från PAK, fluor och halogen. Alla material är till 100 % 
återvinningsbara. Våra certifieringar och ackrediteringar kan laddas ner från www.Q-LAB.de.

Certifiering 

Vår produktionsplan är certifierad i enlighet med DIN-ISO-9001. Du hittar våra aktuella cer-
tifikat på www.Q-LAB.de.

Nationella och internationella rättigheter

Patent och   DE 4428680, DE 19738716, DE 19963118, DE 19963119,
registrerade patent  DE 102006030086, DE 102006030426, DE 102007038577, 
(DE, EU) DE 102007038608,  DE 102008014382, DE 102007038577,
 DE 102009029957, DE 102010026553, DE 102010007581,
 DE 102010007580, DE 102011011639, DE 102011108848,
 DE 102011108849, DE 102012005534, DE 102012006945,
  DE 102012010454, DE 102012015546, EP 12155680
Bruksmönster (DE) DE 20320850, DE 20320849, DE 20317827, DE 202004011695
Designskydd (DE)  DE 40307490, DE 40700743
Mönsterskydd (EU)  CD 001554288, CD 001900507, CD 001970484,
 CD 001979352, CD 002102012 
Varumärken (DE, EU) DE 30140018, CMT 010411833, CMT 010411841, 
 CMT 008621146, CMT 11000718

  är registrerat varumärke i bolaget Q-LAB®.
  
Cable-Snake® och Q-LAB® är registrerade varumärken av bolaget Q-LAB®.

Alla rättigheter förbehålls Q-LAB®.
Med reservation för ändringar, fel och feltryck.
Reproduktion och kopiering får endast göras efter skriftligt tillstånd från Q-LAB®.
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