
Arkivboxar
Varje hylla rymmer 0,9 löpmeter arkivboxförvaring. Det finns i 
huvudsak 2 olika storlekar av arkivboxar, 80 mm och 60 mm. 

 
Kapacitet/hylla: 
Box 80 mm – 12 st 
Box 60 mm – 15 st

Kapacitet hela skåpet  
stående förvaring (5 hyllor):  
Box 80 mm – 60 st 
Box 60 mm – 75 st

liggande förvaring (6 hyllor): 
Box 80 mm – 72 st 
Box 60 mm – 90 st

 
Utdragbar arbetsskiva kan  
monteras med bibehållen  
kapacitet.

Lösa handlingar, A5-kort m.m.
Skåpet kan utrustas med en utdragbar låda på expansion som 
dels kan användas för t.ex. lösa papper och akter, men även 
utrustas med mellan- 
väggar och stöd för  
t.ex. A5-kort eller  
liknande förvaring.

 

Avlastning vid skåpet
För att underlätta hanteringen framme vid skåpet kan man 
komplettera skåpet med en utdragbar arbetsskiva på  
expansion. Det ger en  
naturlig och lättarbetad  
avlastningsyta. Arbets- 
skivan kan oftast monteras  
utan att det påverkar  
skåpets kapacitet.

Pärmar
Kapaciteten redovisas med standard A4-pärmar med 
60 mm ryggar. 

Kapacitet/hylla: 
15 st = 0,9 löpmeter 

Kapacitet hela skåpet  
(5 hyllor): 
75 st = 4,5 löpmeter 

 
Utdragbar arbetsskiva 
kan monteras med  
bibehållen kapacitet.

 
 
  

Låsbart fack med 2 dörrar

Ett låsbart fack monteras på samma sätt som en hylla, och rym-
mer stående A4 pärmar eller annat material som man vill låsa in 
ytterligare. Facken gör det möjligt att t.ex. i ett och samma skåp 
skapa upp till 10 st enskilt låsbara utrymmen för stående A4- 
pärmar. Det kan vara bra när man t.ex. av sekretesskäl inte skall 
kunna läsa varandras material samtidigt som man ändå av t.ex. 
utrymmesskäl vill samla alla handlingar i ett arkivskåp. Varje 
lucka låses individuellt och levereras med 2 st nycklar.

 
Utvändiga mått  
dubbelfack i mm:  
H = 350 
B = 895 
D = 360

Invändiga mått  
resp. fack i mm:  
H = 335 
B = 435 
D = 335

Ståmappar
Varje hylla rymmer 0,9  
löpmeter ståmappar som  
kan förvaras stående eller  
liggande. 

Stående mappförvaring:  
5 st höjder = 4,5 löpmeter 

Liggande mappförvaring:  
6 st höjder = 5,4 löpmeter 

Utdragbar arbetsskiva kan monteras  
med bibehållen kapacitet.

För att förhindra att mapparna eller  
akterna välter så kan vi dels utrusta  
hyllorna med bokstöd – eller kanske  
ännu bättre – med mappboxar som  
också kan lyftas ut ur skåpet. Varje hylla rymmer 6 st mappboxar 
vilka kan förvaras stående eller liggande.

Hängmappar
Skåpen kan utrustas med utdragbara hängmappsramar på 
expansion. Hängmapparna kan förvaras i en lång rad och då 
rymmer en hängmappsram 0,86 löpmeter. Hängmapparna kan 
också förvaras i två rader och då rymmer varje hängmappsram 
0,66 löpmeter plus 0,14 löpmeter vid sidan.

 Ett arkivskåp kan utrustas med upp till 6 st hängmappsramar 
vilket ger en maxkapacitet om 5,16 löpmeter hängmappar, men 
vi rekommenderar i första hand att man endast använder sig 
av 5 st höjder då den sista ramen kommer väl högt upp. Om vi 
använder 5 st höjder hamnar den översta hängmappsramen på 
en höjd om ca 1,5 meter från golvet.

 

Närarkivet för säkra förvaringsrutiner  



• Testade och klassade för att  klara en totalbrand 
– brandklass 60 P enligt nordiska tester (NT Fire 017).

• Utrymmeseffektiva då de kan placeras direkt intill varandra.

• 90° dörröppning ger full åtkomst.

• Unik konstruktion och isolering ger tunna väggar och låg vikt.
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Flyttbart och flexibelt närarkiv med elegant och tidlös design.  
Utvecklade för moderna kontorsmiljöer för trygg och effektiv  
dokumenthantering. 


