
Bostaden brinner 
– rädda föreningen!
Fler än sju lägenheter drabbas av 
brand varje dag och föreningens 
viktiga handlingar hotas. 

Förebygg på bästa – och enklaste sätt!

4Till nästa styrelsemöte i bostadsrättsföreningen

Per-Olov Eriksson/N - Naturfotograferna

Modell SA 210 SA 330 SA 580
 
Brandklass 60P enligt  60P enligt 60P enligt
  NT Fire 017 NT Fire 017 NT Fire 017 

Låsning Nyckellås Nyckellås Nyckellås 
  2st nycklar 2st nycklar 2st nycklar

Utvändiga mått  mm
 Höjd 1320 1320 1900
 Bredd 620 885 1050
 Djup 505 505 505

Invändiga mått  mm
 Höjd 1200 1200 1780 
 Bredd 490 760 900 
 Djup 360 360 360 

Vikt kg 300 310 380 
Volym i liter 163 330 580 
Inredning 3 st flyttbara hyllor 3 st flyttbara hyllor 4 st flyttbara hyllor

Kapacitet 24 st A4-pärmar 36 st A4-pärmar 75 st A4-pärmar
  eller motsvarande eller motsvarande eller motsvarande

Pris 13 600:- 17 800:- 24 900:-

Nyckelskåp SNL48

Inbrottsfördröjande 
men inte klassat

Elektroniskt kodlås

365
300
100

-
-
-

6,3 
-
-

Kapacitet: 
48 st nyckelkrokar

1 950:-

Nyckelskåp SN 9/42

Inbrottsklass SS 3492 
klass Säkerhetsskåp,
skall förankras.

Nyckellås, 2 st nycklar
Tillägg elektroniskt 
kodlås, 1 950 kr

450
350
200

410
340
140

35
-
-

Kapacitet:
42 st nyckelkrokar

6 200:-

Rådgivning

Christer Henriksson 
christer@secura.se
+46 18 349 555
+46 76 128 95 55

Rickard Dahlstedt
rickard@secura.se
+46 18 349 555
+46 70 589 92 56

Huvudkontor

Secura Sweden AB 
St:Olofsgatan 33 B
753 30 UPPSALA

Telefon: +46 18 34 95 55
Telefax: +46 18 34 95 90
e-post: info@secura.se
Hemsida: www.secura.se
Hemsida Internationell:  
www.securasweden.com

Alla priser exkl moms. 1 års tillverkningsgaranti.
Serie SA kan erhållas i valfri färg. Kontakta oss för information.

•  Brandklassade dokumentskåp, arkivskåp, hängmappsskåp 
och datamediaskåp

•  Inbrottsklassade stöldskyddsskåp, säkerhetsskåp, värde-
skåp, deponeringsskåp

•  Brandavskiljande skåp för exponering och förvaring av 
brandfarliga vätskor och aerosoler i butiksmiljö

•  Brandklassade skåp för förvaring av brandfarliga varor i 
laboratorier, industri mm

•  Specialprodukter för förvaring och exponering av tobak 
och annat stöldbegärligt

•  Skåp för skydd av laptops, ipads och likande och vi har 
även ett sortiment av enklare förvaringsskåp i  
tunnplåt 



Det är dessa 
handlingar du 
ska skydda! 

44444

Var finns föreningens originalhandlingar?
Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för sina egna originalhandlingar såsom köpeavtal,  
försäkringshandlingar och liknande, men när det gäller bostadsrättsföreningens gemensamma  
handlingar är det styrelsen som har ansvaret.

Från den dagen då Er förenings bostäder projekterades och byggdes har först byggbolaget,  
sedermera bostadsrättsföreningen själv, ansvaret för att alla handlingar finns tillgängliga vid 
behov. Varje år byggs mängden handlingar på med ekonomiska underlag, bostadsrättsavtal,  
pantbrev, olika avtal med samarbetspartner, garantihandlingar och liknande. All denna  
dokumentation blir en del av föreningens historia som skall finnas tillgänglig – både idag och  
i framtiden. 

Styrelsens ansvar
Föreningens styrelse har ansvar inför sina medlemmar, 
myndigheter och andra intressenter att ordna så att all 
denna dokumentation finns intakt och kan tas fram vid 
behov. Tyvärr förvaras ofta dessa handlingar oskyddade 
hemma hos någon i styrelsen eller i en gemensam lokal. 
Detta innebär att de med största sannolikthet förstörs vid 
en brand, annan skada eller skadegörelse. Det behöver 
med andra ord inte bli en totalbrand för att skadan skall 
vara total.

Genom att förvara alla originalhandlingar i ett brandklas-
sat arkivskåp säkerställer ni att handlingarna finns till-
gängliga vid behov, både idag och i framtiden.

Bostadsrättsavtal
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt
Lokala avtal med företag
Ekonomi
Bokföring
Protokoll
Kvittenser
Pantbrev
Medlemsuppgifter
Arbetsordrar
Revisioner
Etablerings- eller överlåtelsehandlingar
Garantihandlingar
Ritningar över byggnader
Serviceavtal
Nyckelhantering m.m.

Vi gör det lätt 
för dig att välja.
Samtliga Secura brandklassade skåp är utvecklade 
och tillverkade för att med senaste teknik garantera 
att alla handlingar finns intakta även efter en total 
brand.

Secura SA 210, SA 330 och SA 580 är de tre  
modeller som gör absolut bäst nytta i Din  
förening.  

Som standard är skåpen inredda med flyttbara hyllor för pärmförvaring, men 
kan på ett enkelt sätt kompletteras med inredning för häng- och ståmappar 
eller förses med utdragbara lådor, låsbara fack mm.  

Hängmappsramar, utdragbara lådor och låsbara fack är 
några exempel på inredningar.  

Höger eller vänsterhängd dörr kan beställas utan tillägg. 
Skåpen har som standard nyckellås men kan även  
levereras med elektroniska kodlås.

Vår produktion sker i Sverige, då vi värderar möjligheten 
att kundanpassa varje skåp utan att leveranstiden skall 
påverkas. Samtliga skåp i Securas sortiment har en  
effektiv brandisolering vilket gör att väggarnas tjocklek 
kan hållas nere. Det gör skåpen mindre och därmed lättare 
att placera. Samtliga skåp är lackerade med en neutral och 
slagtålig strukturerad pulverlack.

SA 210     SA 330     SA 580

MER FAKTA OM 
VÅRA SKÅP PÅ 
BAKSIDAN 4

SA 330 kompletterat 
med nyckelskåp  
modell SN 9/42.

Ulf H Holmstedt - Megapix


