Säkra Tobaksskåp/Jalusiskåp
Har ni tobak eller andra stöldbegärliga varor som ni vill
exponera för kunder dagtid, och skydda mot inbrott nattetid? Då är våra exponeringsskåp med jalusilåsning ett bra
alternativ!
Vi tillverkar idag skåpen i två olika storlekar. Dels den fristående modellen (ST 680) som är framtagen för att placeras
på golv bakom kassalinjen samt bänkmodellen (ST 440) som
också är tänkt att placeras bakom kassalinjen, men ovanpå
ett säkerhetsskåp (ST 480) alternativt på en bänk.
Skåpen har ingen inbrottsklassning men de har ett mycket
högt skydd. Själva stommen består av 4 mm helsvetsad stålplåt och sedan använder vi oss av två olika jalusier beroende
på vilket skydd man önskar. Som standard har vi ett något
kraftigare på ST 440 skåpen än vad vi har på ST 680.

ST 440
ST 680

Jalusiet är motordrivet och låses med säkerhetskolv med 2 st
tillhörande nycklar på sidan av skåpet.

ST 440 + ST 480		

ST 480

ST 480 skåpet är ett inbrottsklassat säkerhetsskåp enligt
SS 3492 och är tänkt att stå under ST 440 för att där skydda
hela cigarettlimpor och andra värden. Som standard har
ST 480 nyckellåsning med 2 st tillhörande nycklar, men kan
också beställas med elektroniskt kodlås för att slippa nyckelhanteringen.

Produkt

Utvändiga mått [mm]

Invändiga mått [mm]

Klassificering

Vikt

ST 440
ST 680
ST 480

1250 x 890 x 500 mm
1950 x 890 x 500 mm
916 x 900 x 582 mm

1100 x 870 x 460 mm
1700 x 870 x 460 mm
908 x 892 x 497 mm

Stöldfördröjande
Stöldfördröjande
SS3492 Säkerhetsskåp

140 kg
250 kg
180 kg
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