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VIRKSOMHEDSPROFIL
Balle Innovation blev startet i 2013 af Martin Rimmen
Olesen, der siden 2004 har arbejdet med opbygning af
maskiner og konstruktioner inden for jern og metal.
Martin har altid været klar over at han ville have sit eget
smedefirma med speciale i at tegne samt producere og
udvikle egne og kunders produkter.
Hos Balle Innovation lægger vi stor vægt på et tæt
samarbejde og en god dialog med vores kunder.
Vi mødes altid med kunden hvor ideen til emnet
drøftes, herefter tegnes og produceres det helt efter
kundens ønske.
Vi udfører almindelige svejseopgaver for vores kunder,
ved serieproduktion har vi Robotsvejsere der udfører
dette arbejde.
En forespørgsel tilbage i 2013 fra en Kirke startede
produktionen indenfor kistehåndtering. Det er gennem
tiden blevet til mange emner og special løsninger til
vores kunder.
Vores kunder omfatter i dag Kirker, Sygehuse samt
Bedemænd.
Al viden fra den første Katafalk rullede ud af døren i
Herning og frem til starten af 2019 er nu blevet samlet
i eget brand/produktsortiment under navnet Cista by
Balle Innovation.
I dette regi arbejder dygtige og engagerede medarbejdere
hver dag på at forbedre vores kunders interne
arbejdsmiljø, samt implementere flere grønne tiltag.
Martin Olesen
Direktør / Indehaver
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KISTEVOGN

04-01-0093
Kistevogn med el-fremtræk

100059
Kistevogn manuel fremtræk

Dimensioner

L:229cm / B:76cm / H:39cm (Styr 100cm)

L:229cm / B:76cm / H:39cm (Styr 100cm)

Højdevandring

39-187cm

39-187cm

Topramme Dim

L:205cm / B:76cm

L:205cm / B:76cm

Aftageligt styr

Ja

Ja

Max kapacitet

200 kg

200 kg

Vægt

165 kg

145 kg

Spænding

24 V-DC

24 V-DC

Lader

230 V-AC til ekstern lader

230 V-AC med ekstern lader

Batteri Kapacitet

33 AH

33 AH

Fremtræk

1-5 km/t - trinløs justering

Nej

Hjulbrems

Elektromagnetisk

Fodpedal på centerhjul

Antal ruller

5 stk

5 stk

Kistebrems

Elektrisk

Elektrisk

Ens

Hjul

2 stk faste hjul (center) 3 stk drejbar - punkterfri

2 stk faste hjul (center) 3 stk drejbar - punkterfri

Hjul dimensioner

Ø260 fast / Ø100 drejbar

Ø260 fast / Ø100 drejbar

04-01-0093 Kistevogn med el-fremtræk

·
·
·

Forstærket el-fremtræksmotor
Punktérfri hjul
Nyt ergonomisk styr med indbygget betjeningsboks
med funktionerne
- Kørsel frem/bak lift funktion samt trinløs
hastighedsregulering
- Styret er monteret med skumpolstring, for at
forhindre kulde

fra 39 cm til max 187 cm (løftevandring 148 cm)
· Løftehøjde
Smart centerhjulsophæng af trækaksel, hvilket gør
· venderadius
minimal
gør at den er let at køre med overalt
· Konstruktionen
Eﬀ
ektiv
lift
med
· fabrikatet Linak kraftig elektrisk løfteaktuator
Ingen risiko for oliespild da kistevognen udelukkende løfter
· med
en kraftig elektrisk aktuator
Støjsvag
elmotor til drift
· Kistevognens
drift er ren el, derfor er der ingen risiko for oliespild
·
der viser strømniveau
· Batteriindikator
Lader
(Standardudstyr)
· Driftssikker og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse
· Kistevognen er udført i en kraftigt sort pulverlakeret
· stålkonstruktion
sikrer at kistevognen er yderst stabil under brug
· Konstruktionen
· Passer til kistereoler med 2 og 3 hylder
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100059 Kistevogn manuel fremtræk

hjul
· Punktérfri
Nyt
ergonomisk
· lift funktion styr med indbygget betjeningsboks med
- Styret er monteret med skumpolstring, for at
forhindre kulde

fra 39 cm til max 187 cm (løftevandring 148 cm)
· Løftehøjde
Smart
centerhjulsophæng
· venderadius minimal af trækaksel, hvilket gør
Konstruktionen gør at den er let at køre med overalt
· Eﬀ
ektiv lift med kraftig elektrisk løfteaktuator fra fabrikatet Linak
· Ingen
for oliespild da kistevognen udelukkende løfter
· med enrisiko
kraftig elektrisk aktuator
(Standardudstyr)
· Lader
Driftssikker
og holdbar konstruktion med minimal
· vedligeholdelse
Kistevognen er udført i en kraftigt sort pulverlakeret
· stålkonstruktion
sikrer at kistevognen er yderst stabil under brug
· Konstruktionen
· Passer til kistereoler med 2 og 3 hylder

Der er også mulighed for at tilpasse kistevognen til kundespecifikke
behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.

CistA by Balle Innovation har gennem mange gode års samarbejde med krematorier, kapeller og
bedemænd udviklet produkter som matcher deres behov.
Kistevognens smalle konstruktion gør den ideel til brug, hos overstående kunder hvor pladsen kan være
en udfordring.
Kistevognen produceres i cistA’s stilfulde design i 2 modeller. Med manuel fremtræk eller eldrevet fremtræk.
styr med indbygget betjeningsboks med funktionerne
· Nyt- ergonomisk
Kørsel frem/bak lift funktion samt trinløs hastighedsregulering

·
·
·

- Styret er monteret med skumpolstring, for at forhindre kulde
Placering af centerhjul gør at venderadius bliver minimal
Kistevognen med en løftehøjde fra 39 cm til max 187 cm (løftevandring 148 cm). Er blandt markedets
vogne med lav og stor løftehøjde.
Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning
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KATAFALK EL FREMTRÆK

04-01-0087
Katafalk el-fremtræk 65cm

04-01-0092
Katafalk el-fremtræk 75cm

Dimensioner

L:205cm / B:66cm / H:38cm (Styr 100cm)

L:205cm / B:76cm / H:38cm (Styr 100cm)

Højdevandring

38-126cm

38-126cm

Topramme Dim

L:205cm / B:66cm

L:205cm / B:76cm

Ens

Aftageligt styr

Ja

Ja

Max kapacitet***

300 kg

300 kg

Vægt

140 kg

155 kg

Spænding

24 V-DC

24 V-DC

Lader

230 V-AC til ekstern lader

230 V-AC til ekstern lader

Batteri Kapacitet

33 AH

33 AH

Fremtræk

1-5 km/t - trinløs justering

1-5 km/t - trinløs justering

Hjulbrems

Elektromagnetisk

Elektromagnetisk

Antal ruller

5 stk

5 stk

Kistebrems*

Håndtag på siden

Håndtag på siden

Hjul

2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri (bag)

2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri (bag)

Hjul dimensioner

Ø260 faste / Ø220 drejbar

Ø260 faste / Ø220 drejbar

* Elektrisk kistebrems kan tilkøbes
** Klæde kan tilkøbes til begge modeller (se under tilbehør)
*** Mulighed for at tilkøbe af ekstra løftekapacitet til 400 kg.

04-01-0087 / 04-01-0092 Katafalk el-fremtræk
udgave til max 300 kg
· Forstærket
el-fremtræksmotor
· Forstærket
Nyt ergonomisk styr med indbygget betjeningsboks
· med
funktionerne

- Kørsel frem/bak lift funktion samt trinløs
hastighedsregulering
- Styret er monteret med skumpolstring, for at
forhindre kulde
Løftehøjde fra 38 cm til max 126 cm (løftevandring 88 cm)
Eﬀektiv lift med kraftig elektrisk løfteaktuator fabrikatet Linak
Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med
en kraftig elektrisk aktuator
Støjsvag elmotor til drift
Katafalkens drift er ren el, derfor er der ingen risiko for oliespild

·
·
·
·
·
der viser strømniveau
· Batteriindikator
(Standardudstyr)
· Lader
Punktérfri hjul
· Mulighed
for tvilling montering på trækhjulene (se under tilbehør)
·
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Katafalken kan bruges som rullende arbejdsbord, transport,
· grandækning
m.m.
og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse
· Driftssikker
Katafalken er udført i en kraftigt sort pulverlakeret
· stålkonstruktion
sikrer at katafalken er yderst stabil under brug
· Konstruktionen
leveres ekskl. klæde.
· Katafalken
efterfølgende beklædes med et sort klæde med
· etDenlillekanlægdogi toppen
monteres med velcro på katafalk
· Klæde
· Passer til kistereoler med 2 hylder

Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til kundespecifikke
behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.

CistA’s terrængående katafalk er en ideel løsning til kirker og kapeller, hvor man ønsker at forbedre
arbejdsmiljøet.
Katafalken er let kørt og meget betjeningsvenlig.
styr med indbygget betjeningsboks med funktionerne
· Nyt- ergonomisk
Kørsel frem/bak lift funktion samt trinløs hastighedsregulering

- Styret er monteret med skumpolstring, for at forhindre kulde
Under ceremoni afmonteres styres let og placeres i holderen på bundramme. Al betjening er stadig
mulig, da el-funktionen ikke afbrydes.
Med en forstærket el-fremtræksmotor, trækker katafalken let igennem perlegrus, op over dørtrin
samt kørsel på ramper.
Løftehøjde fra 38 cm til max 126 cm (løftevandring 88 cm)

·
·
·
kiste lås 2 paler aktiveres på bagkant og forkant af topramme (Standardudstyr)
· Manuel
kistebrems låser 2 ruller håndtag aktiveres på siden af katafalk (Standardudstyr)
· Manuel
Elektrisk
låser 2 ruller aktiveres med trykknap på styr (Ekstra udstyr)
· Katafalkenrullebrems
produceres
to bredder 65-75 cm
· 65 cm er ideel til kirker,i hvor
der er vanskelig passage, smalle gange, sving m.m.
·
og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse
· Driftssikker
Katafalken
er
i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
· Konstruktionenudført
sikrer at katafalken er yderst stabil under brug
· Passer til kistereoler
2 hylder
· Der er også mulighedmed
for
at
tilpasse katafalken til kundespecifikke behov
· Udvikling og produktion foregår
på egen fabrik i Herning
·
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KATAFALK MANUEL FREMTRÆK

Ens

04-01-0096
04-01-0094
Katafalk manuel fremtræk m/ el løftehøjde 65cm Katafalk manuel fremtræk m/ el løftehøjde 75cm

Dimensioner

L:205cm / B:66cm / H:38cm (Styr 100cm)

L:205cm / B:76cm / H:38cm (Styr 100cm)

Højdevandring

38-126cm

38-126cm

Topramme Dim

L:205cm / B:66cm

L:205cm / B:76cm

Aftageligt styr

Ja

Ja

Max kapacitet

300 kg

300 kg

Vægt

125 kg

128 kg

Spænding

24 V-DC

24 V-DC

Lader

230 V-AC til ekstern lader

230 V-AC til ekstern lader

Batteri Kapacitet

29 AH

29 AH

Fremtræk

Nej

Nej

Antal ruller

5 stk

5 stk

Kistebrems*

Håndtag på siden

Håndtag på siden

Hjul

2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri

2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri

Hjul dimensioner

Ø260 faste / Ø220 drejbar

Ø260 faste / Ø220 drejbar

* Elektrisk kistebrems kan tilkøbes
** Klæde kan tilkøbes til begge modeller (se under tilbehør)

04-01-0096 / 04-01-0094 Katafalk
manuel fremtræk

udgave til max 300 kg
· Forstærket
Nyt ergonomisk styr med indbygget betjeningsboks med
· lift
funktion

·
·
·

- Styret er monteret med skumpolstring, for at
forhindre kulde
Løftehøjde fra 38 cm til max 126 cm (løftevandring 88 cm)
Eﬀektiv lift med kraftig elektrisk løfteaktuator fabrikatet Linak
Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med
en kraftig elektrisk aktuator

(Standardudstyr)
· Lader
· Punktérfri hjul
· Driftssikker og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse
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Katafalken er udført i en kraftigt sort pulverlakeret
· stålkonstruktion
sikrer at katafalken er yderst stabil under brug
· Konstruktionen
leveres ekskl. klæde.
· Katafalken
efterfølgende beklædes med et sort klæde med
· etDenlillekanlægdogi toppen
monteres med velcro på katafalk
· Klæde
· Passer til kistereoler med 2 hylder

Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til kundespecifikke
behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.

CistA’s terrængående katafalk er en ideel løsning til kirker og kapeller, hvor man ønsker at forbedre
arbejdsmiljøet.
Katafalken er uden fremtræk er ideel til indendørsbrug, anbefales ikke til udendørsbrug. Hvis den skal
bruges udendørs, skal det være et plant og fast område.
styr med indbygget betjeningsboks med lift funktion
· Nyt- ergonomisk
Styret er monteret med skumpolstring, for at forhindre kulde
Under ceremoni afmonteres styres let og placeres i holderen på bundramme. Al betjening er stadig
· mulig,
da el-funktionen ikke afbrydes.
· Løftehøjde fra 38 cm til max 126 cm (løftevandring 88 cm)
kiste lås 2 paler aktiveres på bagkant og forkant af topramme (Standardudstyr)
· Manuel
Manuel
låser 2 ruller håndtag aktiveres på siden af katafalk (Standardudstyr)
· Elektriskkistebrems
låser 2 ruller aktiveres med trykknap på styr (Ekstra udstyr)
· Katafalkenrullebrems
produceres i to bredder 65-75 cm
· 65 cm er ideel
til kirker, hvor der er vanskelig passage, smalle gange, sving m.m.
·
og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse
· Driftssikker
er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
· Katafalken
sikrer at katafalken er yderst stabil under brug
· Konstruktionen
Passer
til
kistereoler
2 hylder
· Der er også mulighedmed
for at tilpasse katafalken til kundespecifikke behov
· Udvikling og produktion
foregår på egen fabrik i Herning
·
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STATIONÆR KATAFALK

04-01-0098
Katafalk stationær 65cm

04-01-0097
Katafalk stationær 75cm

Dimensioner

L:205cm / B:66cm / H:55cm

L:205cm / B:76cm / H:55cm

Max kapacitet

300 kg

300 kg

Vægt

43 kg

45 kg

Antal ruller

5 stk

5 stk

Kistebrems

Håndtag på siden

Håndtag på siden

Hjul

4 stk drejbar - punkterfri

4 stk drejbar - punkterfri

Hjulbrems

Brems på alle 4 hjul totallås

Brems på alle 4 hjul totallås

Hjul dimensioner

Ø120 drejbar

Ø120 drejbar

Ens

* Aftageligt styr kan tilkøbes
** Klæde kan tilkøbes til begge modeller (se under tilbehør)

04-01-0098 / 04-01-0097 Katafalk stationær

udgave til max 300 kg
· Forstærket
hjul
· Punktérfri
Aftageligt styr (Ekstra udstyr)
· Katafalken
er udført i en kraftigt sort pulverlakeret
· stålkonstruktion
sikrer at katafalken er yderst stabil under brug
· Konstruktionen
leveres ekskl. klæde.
· Katafalken
efterfølgende beklædes med et sort klæde med
· etDenlillekanlægdogi toppen
· Klæde monteres med velcro på katafalk
10

Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til kundespecifikke
behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.

CistA’s stationærer katafalk bruges i kapeller og kirker til aflevering og opbevaring.
Katafalken er uden fremtræk og med små hjul, hvilket gør at den kun er egnet til at køre på glatte
overflader som klinker, fliser og betongulv.
Katafalken produceres i to bredder 65-75 cm. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.
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KISTETROLLEY

Dimensioner sammenfoldet

L:76cm / B:50cm / H:26cm

Dimensioner i højeste position

L:59cm / B:50cm / H:80cm

Højdevandring

35-80cm

Max kapacitet

200 kg

Vægt

14,5 kg

Spænding

24 V-DC

Lader

230 V-AC til ekstern lader

Batteri Kapacitet

2,9 AH

Hjul

4 stk

Hjulbrems

Brems på de store hjul

Hjul dimensioner

Ø200mm punkterfri / Ø260mm luftgummi

Kistetrolley

er yderst kompakt og nem at håndtere
· Kistetrolleyen
Kistetrolleyen hæves/sænkes med fjernbetjening, eller på
· betjeningspanel
på trolleyen
Denne trolley er helt unik med stor løftehøjde og kræver
· minimal
plads når den er foldet sammen
er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
· Trolleyen
· Konstruktionen sikrer at trolleyen er yderst stabil under brug
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Der er også mulighed for at tilpasse kistetrolleyen til kundespecifikke
behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.

CistA’s smarte lille trolley, er lige til at have med i bilen.
Ved hjælp af denne trolley, er det muligt for kun en person at afhente og aflevere kister.
Punkterfri hjul på alle 4 (Ekstra udstyr) OBS dette øger den samlede vægt på trolley.
Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.
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REOL

05-01-0300
Reol 2 hylder +

05-01-0284
Reol 3 hylder

Dimensioner (H/B/L)

L:132cm / B:84cm / H:225cm

L:183cm / B:84cm / H:225cm

Højde på nederste hylde

38cm

38cm

Højde på miderste hylde

-

104cm

Højde på øverste hylde

121cm

171cm

Bredde på hylde

78cm

78cm

Højde mellem hylder

81cm

66cm

Max kapacitet i alt

600 kg

900 kg

Max kapacitet pr. hylde

300 kg

300 kg

Vægt

57 kg

80 kg

Antal ruller pr. hylde

5

5

Kistebrems*

Ja manuel - let låsemekanisme

Ja manuel - let låsemekanisme

Ens

* Håndtag, til kistebrems på rulle 2 + 4 (tilkøb)
** 4 stk hjul (2 drejebar med totallås og 2 faste) KUN glædende for reol med maks 2 hylder (tilkøb)

Reol

fremstilles med 2 eller 3 hylder
· Reoler
Nem
låsemekanisme
til sikring af kisten
· Hjul til reol med 2 hylder
(Ekstra udstyr)
·
Reoler med 2 hylder anbefaler vi vores katafalk
· som
arbejdsredskab
Reoler med 3 hylder anbefaler vi vores kistevogn
· som
arbejdsredskab
Reolen
er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
· Konstruktionen
sikrer at reolen er yderst stabil under brug
·
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Der er også mulighed for at tilpasse reolen til kundespecifikke
behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.

CistA’s reoler er opgraderet til en hylde vægt på max 300kg.
Reolen med 2 hylder har større afstand mellem hylde 1 og 2, dette for at sikre der er plads til store
borgerbuketter m.m.
Vi udvikler og producerer også specialløsninger. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.
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SPRITDISPENSER
Nyh

ed
rings
fri ell
er
med
et let manuel
tryk

Berø

Stander for spristdispenser
Højde

148cm

Bredde

15cm

Fod længde

27,5cm

Fod bredde

34,5/22,5cm

Vægt

13 kg

Spritdispenser
Start kit Diversey Sprit dispenser monteret på cistA sort
pulverlakeret gulvstander
Start kit indeholder
1 stk. berøringsfri dispenser OBS denne model kan også
bruges hvis manuel med et let tryk
Bruger 4 stk. D batterier
4 stk. Desinfektionsmiddel - vælg selv mellem gel eller skum

·
·
·
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* Dispenser kan købes løst, til montering på væg
** Desinfektionsmidlerne gel og skum sælges med 4 stk. (1 karton)

Vælg imellem desinfektionsgel og Desinfektionsskum

Desinfektionsgel DES E

Hånddesinfektionsgel der er baseret på alkohol uden farve
· og
parfume
glycerol for beskyttelse af huden mod udtørring
· Tilsat
Produktet
indeholder ethanol på 71,5 %
· Sundhedsstyrelsens
anbefalinger er at håndsprit skal indeholde
· mellem 70 og 75% ethanol
Dokumenteret eﬀektiv overfor kappebærende virus som coronavirus
· ved
EN14476, som er anbefalet af sundhedsstyrelsen

Desinfektionsskum Sure

der er plantebasseret - Miljøvenlig
· Hånddesinfektionsgel
Produktet
indeholder
ikke
ethanol, så ingen tørre hænder,
· eller lugtgener
på mælkesyrebakterier, som plejer og fugter dine hænder
· Produceret
Dokumenteret
eﬀektiv overfor kappebærende virus som coronavirus
· ved EN14476, som
er anbefalet af sundhedsstyrelsen
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MORSEBAKKE

05-01-0310 Morsebakke
Dimensioner

L:202cm / B:70cm / H:6cm

Max kapacitet

200 kg

Vægt

33 kg

05-01-0310 Morsebakke

Kraftig udgave med 2 stk. underliggende vanger som
· sikrer
stabilitet
Udført
stål
· Elpolereti Rustfast
som gør produktet nemt og rengøre
·
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Der er også mulighed for at tilpasse morsebakken til kundespecifikke
behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.

EL STABLER MED FREMTRÆK

Dimensioner

L:229cm / B:76cm / H:39cm

Højdevandring

12-179cm

Plade dimensioner

L:205cm / B:76cm

Max kapacitet

400 kg

Egenvægt

562 kg

Spænding

24 V-DC

Lader

230 V-AC til ekstern lader

Batteri Kapacitet

85 AH

Antal ruller

5 stk

Kistebrems

Elektrisk

El stabler med fremtræk

løftehøjde
· Høj
· Meget manøvredygtig
EL stabler kræver truckcertifikat
· Kan
dog også leveres med 1 meter lås, så stableren med en nøgle
max løfter op til 1 meter og derved ikke kræver truckcertifikat.
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DØRTRINS RAMPE

05-01-0309 Dørtrins rampe
Længde

75cm

Bredde; udvendig

50cm

Kanthøjde

5,5cm

Vægt

4 kg

Belastning MAX

300 kg

05-01-0309 Dørtrins rampe

rampe til at komme over et større dørtrin
· Lille
ikke meget
· Fylder
· Let at tage frem
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FOLDBARE RAMPER
Rampe foldbar

05-02-0066
Rampe 120cm

05-02-0067
Rampe 180cm

Længde

119cm

179cm

Bredde; indvendig

76cm

76cm

Bredde; udvendig

78cm

78cm

Ens

Bredde; foldet

40cm

40cm

Kanthøjde; foldet

8,5cm

8,5cm

Niveauforskel, max højde

20cm

35cm

Vægt

9 kg

13,4 kg

Belastning MAX

350 kg

350 kg

Produceret i aluminium med skridsikring.

Rampe foldbar glasfiber

Væg
tu
og 2 nder 10
kg
mete
r lan
g

05-02-0068
*ODVȴEHUFP

05-02-0069
*ODVȴEHUFP

Længde

FP

FP

Bredde; indvendig

FP [FP

FP

Bredde; udvendig

FP

FP

Ens

Bredde; foldet

FP

FP

Kanthøjde

Ingen

FP

Tykkelse

FP VDPPHQNODSSHW

FP VDPPHQNODSSHW

Niveauforskel, max højde

FP

FP

Vægt

4 kg

9,5 kg

Belastning MAX

300 kg

300 kg

Produceret i glasfiber, hvor gåfladen er gummiovertrukket skridsikker maling.
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KØLERUM

Vi hj
ælp
total er med
løsni
ng

Kølerumsløsninger - Kapel- og Bedemænd
Det er i dag et stort problem at få den afdøde opbevaret på
Sygehuset, da mange Sygehuskapeller bliver nedlagt.
Det øger behovet for opbevaring i kapeller, og hos bedemænd.
Vi er i stand til at lave nogle attraktive løsninger på køleanlæg til
kapeller, samt bedemænd der har mulighed for dette.
Vi har standard løsninger klar, men er der specielle forhold der
skal drøftes hos jer er vi også klar til dette.
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Total løsning – vi kan også hjælpe med en
totalløsning
Vi hjælper med en total løsning. Vi leverer kølerum, reoler og
kistevogn og derved sørger vi for at det hele passer sammen.

AFFUGTER
Bed
indek re
l
- nem ima
t
og
miljø
rigtig
t

Model

CDT 60 MK III

Arbejdsområde - fugt

40-100% RF

Arbejdsområde - temperatur

3-35 °C

$XJWQLQJr& 5)

28,4 l/d

$XJWQLQJr& 5)

65,0 l/d

Luftydelse

725 m³/h

Nettilslutning

230 V/50 Hz

Max. ampereforbrug

5,6 A

0D[HHNWRSWDJHOVH

1,3 kW

Kølemiddel

R454C

Kompressor

Rotations

/\GQLYHDX PHWHUIUDDXJWHUHQ

57 dB(A)

Water container capacity

14 liters

Farve - kappe

RAL 7044

Farve - indsugnings-/udblæsningsrist og kabinet

RAL 7015

)DUYHEHWMUQLQJVSDQHORJEXHU

RAL 9005

Beskyttelsesklasse

IP X4

Filter

PPI 15/G1

Hjulstørrelse

Ø 250mm

Materiale - hjul

PP

Materiale - betjeningspanel

ABS

Vægt

46 kg

Aﬀugter – Mobil udgave
BEVAR STYRINGEN AF LUFTFUGTIGHEDEN, også i din kirke
Skab et bedre indendørsarbejdsmiljø og værested for gæster.
Ved denne smarte mobil løsning. En CDT-aﬀugterne er hurtig og
energi økonomiske. Det digitale betjeningspanel giver mulighed
for præcise indstillinger, nem fejlfinding, aflæsning af specifikt
time- og energiforbrug samt aflæsning af temperatur og relativ
fugtighed. Den mobile aﬀugter er endvidere designet med henblik
på nem håndtering og transport.
Høj aﬀugtningskapacitet og digital styring. Den mobile aﬀugter
byder på aﬀugtningskapaciteter fra 28,4 til 65 L-vand/ døgn og
kan fungere ved temperaturer op til 35°C. Det digitale fingertouch
betjeningspanel giver hurtig og nem adgang til avancerede
indstillinger, styring af fugtigheden og aflæsning af servicestatus.
Det digitale display viser også det præcise time- og energiforbrug.

Aﬀugteren er designet med henblik på nem håndtering og
transport. Med det justerbare håndtag er den nem at flytte
med. Store gummihjul gør den nem at transportere op og ned
ad trapper og hen over ujævnt terræn. Hjulene er indfældet i
kabinettet for at gøre aﬀugteren så smal som muligt og for at
beskytte døre og vægge mod stød og slag.
Denne model er en robust, højt ydende og energibesparende,
mobil aﬀugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet,
hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i aﬀugteren og
gennem en fordamper flade. Ved passage gennem fordamper
fladen nedkøles luften til under dugpunktet, og dens indhold
af vanddamp ud kondenseres til vand. Vandet ledes herefter til
aﬀugterens vandbeholder. Den afkølede luft passerer gennem
en kondensator, hvor den genopvarmes, før den blæses retur til
rummet med en temperatur cirka 5°C højere end ved indsugningen.
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LYS

Lys

– Kanallys – Kronelys – LED lys
· Alterlys
Vi
skaﬀ
er
kirke har brug for.
· Alle alterlysdeterdin
håndstøbt at 100% stearin på dansk fabrik.
· Vi har mange forskellige
størrelser.
· Kanallys og kronelys er også i 100% stearin.
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Diverse lys, som fyrfadslys, juletræslys, dåbslys og
· udendørslys
– hjælper vi også med.
Vi hjælper os med boring og ved 1 levering, levere vi lysene
· personligt
for at sikre at boringen passer. Hvis den ikke
passer, har vi værktøj med til at rette dem op.

TILBEHØR
Arbejdsplade

bruges til katafalk
· Kan
Lægges
på topramme af katafalk
·Mange kirker
bruger denne arbejdsplade på katafalken

for at udnytte katafalkens terræn muligheder. F.eks. Ved
grandækning

Ergonomisk styr - slim

bruges til katafalk og kistevogn
· Kan
Vi
har
vores ergonomiske styr i en slim udgave, for
· at gørelavet
det nemmere at komme rundt i de smalle kirker

Klæde

bruges til katafalk
· Kan
Kan
· bruges til alle vores modeller

Overtræk

bruges til katafalk
· Kan
Et
overtræk
du kan bruge over arbejdspladen i den våde
· sæson, hvis ønskes.
kan også være en alternativ til arbejdspladen,
· Plastovertræk
hvis man er indforstået med at 3 ruller kan bevæge sig

Sideskinner

bruges til katafalk med hæve/sænke funktion
· Kan
Der
kan
side skinner på katafalk, dette er
· et ønskemonteres
for nogle kirker

Tvilling montering

bruges til katafalk med el fremtræksmotor
· Kan
Dette
kan være en løsning for kirker med et tykt lag
· grus, for
at sikre man ikke synker i når man
transportere kisten

Aftageligt styr til stationær katafalk

· Det aftagelige styr, klikkes nemt af og på
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NOTATER
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