
Dörrens unika konstruktion med avrundade 
hörn och kanter, samt att den är producerad 
i ett stycke gör att den ger en stilren inram-
ning av varorna som skall säljas, alltså fokus 
på varorna och inte på skåpet! Den eliminerar 
skär- och klämskador eftersom det inte finns 
några vassa kanter eller möjlighet att klämma 
sig i bakkanten.

Handtaget är väl tilltaget för att vara enkelt att 
greppa och öppna, även med handleden som 
så behövs.

Dörrstängaren är monterad på dörr-
karmen och försedd med en glidskena 
vilket ger en jämn och lätt gång i dör-
ren, samt gör det möjligt att använda 
hela invändiga höjden på skåpet, alltså 
även ha varor högst upp i skåpet!

Stommen består av ett inre och ett yttre skal, och där mellan 
vår unika brandbetong, som är densamma som vi använder i 
våra brandklassade arkivskåp. Det gör att vi får en stabil och 
tung stomme som inte vrider 
sig. Skåpet tål tuffare hantering 
och håller mycket längre. Det 
innebär också att dörren inte 
hänger sig eller att skåpet välter 
framåt. Skåpet behöver alltså 
inte förankras.

LED belysningen sitter monterad längs med 
hela dörrsidan på båda sidorna av skåpet vilket 
ger maximal ljussättning i hela skåpet. Rätt 
belysning är helt avgörande för att lyfta fram 
varorna på rätt sätt. Resultatet är att varorna 
i skåpet syns bättre än de som står fritt på en 
hylla!

Brandklassningen. Vi klarar med lätthet 
Klass 1 enligt SP 2369 som är grundkravet 
i Sverige. Vi har valt att gå längre än så och 
tagit hänsyn till krav i andra länder samt ev. 
hårdare inhemska krav i framtiden. T.ex. är 
stommen i vårt skåp densamma som vi har 
i våra brandklassade arkivskåp vilka är klas-
sade 60 P enligt NT Fire  017. Det innebär 
att stommen klarar av att helt omslutas 
av ca 900 graders värme från alla håll i 
minst 60 minuter vilket inte går att jämföra 

Höjden är 1980 mm för att nyttja höjden 
maximalt. Rymmer därför 6 höjder med 
stående 1 liters flaskor!
Bredden är 865 mm för att passa in op-
timalt i 90 sektioner. Invändigt rymmer 
skåpet 3 st 12-pack med 1 liters flaskor, d.v.s. 
9 flaskor i bredd och 4 st i djup.
Djupet är 510 mm för att passa  in i hyll-
ställningarna utan att sticka ut. Invändigt 
arbetar vi med 4 flaskors djup (underarms-
djup) eftersom man ändå inte når längre in 
i  skåpet.

med kravet i SP 2369. Vi har också valt att 
använda ett högre klassat glas än vad som 
behövs (EI30). 

Vi har mer än 60 års erfarenhet av utveck-
ling och produktion av brandklassade skåp. 
Våra produkter skall vara optimalt använ-
darvänliga alla dagar som det inte brinner 
(vilket är de flesta) men samtidigt skall 
de, den dagen butiken drabbas av brand, 
fungera fullt ut. Det innebär att alla kunder 

och personal lugnt skall kunna utrymma 
butiken och att brandkåren skall hinna 
komma på plats för att ha en chans att 
släcka branden innan lokalerna brinner ned 
till grunden, vilket annars är det vanliga. 

Maximal försäljning alla dagar som det 
inte brinner och rätt skydd den dagen som 
det brinner!

Brandavskiljande skåp serie SGS 

En vinnare på alla punkter
Optimal exponering 4 Maximal försäljning  

Kvalitet i alla delar 4 Rätt skydd när det brinner
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