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Brand- & Säkerhetsskåp 2010
Arkiv- och förvaringsskåp
Stora inredningsmöjligheter

Förvaringsskåp NCD 1009 / 1809 / 1909

Arkivskåp H5A,H4A, H3A samt H2A

Arkivskåp för journalförvaring

Förvaringsskåp med dörr eller jaulsi

Arkivskåp i hög kvalitet, förberedda för förvaring av dokument, journaler och patientkort i olika format. Finns
i olika modeller för formaten A4, Folio, A3, A5 samt A6.
Arkivskåpen i A4, A3 samt Folio kan även inredas för ståmappar, journalkort i mindre format, datamediabox mm.

Förvaringsskåp med inredningslösningar för alla behov. Kan inredas för pärmförvaring, hängmappar,
lateralmappar, ståmappar eller en kombination av
olika typer av förvaring.

Kortskåp HA6Q Kortskåp HA5Q
A6 format
A5 format

Dokumentation

Arkivskåp H3J
A3 format

Pärmar

Journalskåp SF1007
A4 samt Folio format

Vagnar

Hängmappar
Praktisk lösning då man
önskar kombinera pärmförvaring och hängmappar.

Britsar

Lateralmappar
Överskådlig, lättarbetad och
platsbesparande förvaringslösning.

Journalskåp

Inredning

Brandsäkra arkivskåp
Inbrottssäkra skåp
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Brand- och inbrottssäker förvaring för vård & omsorg
Brandsäkra dokumentskåp

FK - brandsäkra arkivskåp med brandtest
Konstruktion
Skåpen i FK-serien har en kraftig stålkonstruktion och är isolerat med ugnstorkad brandbetong, förstärkt med galvaniserat stålnät. Varje
låda är en separat isolerad enhet, vilket innebär att
när en låda öppnas är innehållet i de andra fortfarande brandsäkrade.
Modell FK med
flyttbar lådavdelare för
fackindelning

Modell FK med
brandsäker datamediabox MediaVault

KS 67

Modell KS med
elektroniskt lås

Brandtest
1 timmes brandtest av SP
(Statens Provningsanstalt i Sverige)
Finns även med 2 timmars brandtest, i Modell FK
4-2157-2.
Skiljeplatta kan monteras i skåpens lådor för att
fackindelning och/eller stöd åt ståmappar.
n

KS 90

KS 130

KS 150 E

n

Brandtest
Brandtest för 1-2 timmars barndsäker förvaring.

Lås
Säkerhetsgodkänt centrallås som låser alla lådor
samtidigt. Kan mot tillägg även levereras med andra typer av lås, ex. kodlås.

Tillbehör
Hängmappsutdrag och lateralstativ kan monteras
i de större modellerna. Datainsats kan levereras, så
att skåpet kan användas som kombinerat brandsäkert data- och dokumentskåp.

Färger
Levereras som standard i färgen ljusgrå.
FK 4/25 lagerförs även i grafitgrått.
Kan även fås i andra färger mot förfrågan.

Lås KS
Elektroniskt kodlås samt nyckellås.
KS 180E

KS 67E

KS 10E

Färg
Levereras som standard i färgen ljusgrå.

Brand och inbrottssäkra skåp
FK 2/25

Laptopskåp

PE-Box

SenSa OA3807
Vattenavvisande brand- och inbrottssäkert skåp
med elektronisk lås. Inkl. 1 flyttbar hylla.
- 2 timmars brandtest + vattenbeständig i 24h i
20 cm högt vatten.

H: 453 / 349
B: 415 / 319
D: 491 / 302
V: 62,1 kg

SenSa OA5835
Laptopskåp LT1E stöldskyddat säkethetsskåp
anpassat till förvaring av bärbar PC och andra
stöldbegärliga föremål. Elektroniskt kodlås och
nödnyckel. Standardfärg ljusgrå.

Stöldskyddat säkethetsskåp PE-Box, till
förvaring av saker av affektionsvärde som
plånbok, mobiltelefon, mindre kontantbelopp mm. Elektroniskt kodlås och nödnyckel. Standardfärg ljusgrå.

www.standardsystem.se

KS 1800 E

Konstruktion
Dubbelväggade stålskåp isolerade med en cement/
aluminiumblandning. Dörrarna låses med kraftiga
stålreglar i topp, botten och i sidorna. Invändigt är
skåpen förberedda för inredning av hyllplan mm.

n

FK 4/25

KS 180 E

Vattenavvisande brand- och inbrottssäkert skåp
med elektronisk lås. Inkl. hängmappsutdrag,
låda och en flyttbar hylla.
- 2 timmars brandtest + vattenbeständig i 24h i
20 cm högt vatten.

www.standardsystem.se

H: 603 / 499
B: 472 / 396
D: 491 / 302
V: 95,7 kg

