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Kläd- och Garderobskåp
Kläd- och garderobskåp för alla miljöer
Garderobskåp av högsta kvalitet. Finns i flera utföranden, anpassningsbara för alla miljöer, med ljuddämpade dörrar för trivsam miljö. Finns som standard i
utföranden med hel dörr, 2 dörrar samt 4 dörrar på
höjden. Kan levereras i utföranden med sockel, benstativ eller sittbänk för enskilda behov. Möjlighet
finns att välja på hela 17 fäger på dörr.

Arkiv och journalskåp
för hängmappar, ståmappar, journalkort ...
Förberedda för hängmappar.
Kan inredas för ståmappar,
kartotek, kortkassetter ..

Brandsäkra dokument- och arkivskåp
Skåp med inbrottsskydd

Testad för 80.000 utdrag
med 50 kg belastning

Centrallås - låser alla
lådor samtidigt

Integrerade handtag

Produktgaranti
SenSa QA3807 brand- och
inbrottssäkert skåp med
elektroniskt kodlås.

Brandsäkra skåp för dokument och journaler

Inbrottssäkra förvaringsskåp

Brandklassade och godkända säkerhetsskåp för
brandsäker förvaring av dokument, journaler och
handlingar i pärm eller hängmappar. Finns i flera
utföranden, med dörr eller lådor.

Inbrottssäkra skåp i flera modeller och stolekar för
förvaring av exempelvis värdesaker, dokument, mobiltelefon, bärbar PC och mindre kontanter. Vissa
modeller har även ett brandskydd.

Dokumentation

Pärmar

Vagnar

Britsar

Journalskåp

Mått enl. europeisk
standard.

LT 1E inbrottskyddat skåp
för bärbar dator och andra
värdeföremål.

Finns med 2, 3, 4
samt 5 lådor

Stort tillbehörssortiment:
vippstöd, lådinsatser,
kortkassetter ....

Inredning

Arkivskåp
Förvaringsskåp
Mappar
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Anti-tilt funktion - endast
en låda kan öppnas åt
gången för att motverka
att skåpet faller framåt.

Arkiv- och förvaringslösningar för vård & omsorg
Arkiv- och journalskåp

Tillbehör till arkiv- och journalskåp

Förvaringsskåp med jalusi eller dörr

Förvaringsskåp med lösningar för alla behov

Arkivskåp H5A,H4A, H3A samt H2A

Förvaringsskåp med möjlighet till individuella
inredningslösningar för det enskilda behovet.
Kan inredas för pärmförvaring, hängmappar,
lateralmappar, ståmappar eller en kombination
av olika typer av lösningar. Välj mellan skåp i
olika storlekar, med dörr eller jalusi och anpassa
inredningen själv, efter det egna behovet.

Lådinsats med vippstöd till i arkiv- och journalskåp för förvaring av ståmappar och A5 kort. Lämpligt vid kombinerad
förvaring med ståmappar och hängmappar.

Mappar
Tillbehör som hängmappar, lateralmappar, ståmappar, registerkort
mm finns som komplement till din
inredning.

Arkivskåp för journalförvaring
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.

Kortkassetter i A4, A5 samt A6 format till arkiv- och journalskåp. Lämpligt vid kombinerad förvaring med hängmappar
och mindre kortformat.

NCD förvaringsskåp
NSO jalusiskåp
med lateralmappar och
pärmförvaring.

Stora inredningsmöjligheter

Kortskåp för olika format

Vippstöd till kortskåp HA5Q
samt HA6Q. Placeras i lådornas befintliga banor för stöd
åt journalkort i A5 format.
Kortskåp HA6Q
A6 format

Kortskåp HA5Q
A5 format

Arkivskåp H3J
A3 format

Lådinsats med vippstöd för
stående A4 journaler, till
arkivskåp H3J. Insats med 2
banor per låda.

Journalskåp i “byrå-modell”

Hängmappsutdrag
För kombinerad förvaring med
hängmappar och exempelvis
pärmar.

Utdragbar arbetshylla
Underlättar arbete vid
arkivet. Skjuts in/ut under
hyllan.

Utdragslåda med indelning
Utdragbar låda som kan
fackindelas för olika behov av
förvaring.

Kompaktarkiv och stora system
Rullarkiv för det större arkivbehovet

Journalskåp Modell SF

Flankskåp för hängmappar och ståmappar

Ideén med ett kompaktarkiv är att skapa en enkel och
överskådlig arkivering, på färre antal kvadratmeter.
Ett kompaktarkiv kan anpassas för alla miljöer. Man
kan med fördel frigöra plats genom att samla arkivet
i ett och samma rum, och få enkel tillgång till dokument och journaler. Kompaktarkivet kan reducera
den plats ett vanligt arkiv upptar med upp till 60%
- plats som istället kan användas till andra ändamål.
Våra kompaktarkiv står för hög kvalitet och hållbarhet.

Journalskåp med plats för två rader A4 hängmappar i varje
låda. Finns med 2, 3 samt 4 lådor och kan även förvara hängmappar i Folio format, kortkassetter och ståmappar.

Vänster låda inredd med hängmappar och
kortkassetter, höger låda med lådinsats
och ståmappar.

Journalskåp SF707

Journalskåp SF1007

www.standardsystem.se

Journalskåp SF1307

www.standardsystem.se

Lateralmappar
Överskådlig, lättarbetad och
platsbesparande förvaringslösning.

