Säkerställd förvaring
från Secura.
Dina handlingar skyddas dag
som natt mot brand och insyn.

Hängmappsskåp serie SV
SV-serien är en modern skåpserie med hög kvalitet och finish. Skåpen är pulverlackerade i Ral 9002. De är konstruerade för att skydda hängmappar mot brand.
Lådorna är lätt utdragbara på kullagerförsedda expansioner. Varje låda är separat
isolerad och försedd med spärrlås.
För att eliminera tipprisken kan endast en låda i taget dras ut. Skåpen levereras
med centrallås som låser en eller flera lådor samtidigt. Skåpen är brandklassade
enlig NT Fire 017 i brandklass 60P alternativt 120P.

Modell

SV10

SV20

SV40

Brandklass enl.
NT Fire 017

60P

60P

Utv. mått mm
Höjd
Bredd
Djup

385
441
603

Inv. mått mm
Höjd
Bredd
Djup
Vikt kg
Volym liter
Löpmeter
hängmappsförv.

Modell

SV21/22

SV31/32

SV41/42

60P

Brandklass enl.
NT Fire 017

60P/120P

60P/120P

60P/120P

729
441
515

1409
441
515

Utv. mått mm
Höjd
Bredd
Djup

729/744
441/471
756/771

1069/1084
441/471
756/771

1409/1424
441/471
756/771

253
330
518

288
330
414

288
330
414

Inv. mått mm
Höjd
Bredd
Djup

288
388
670/655

288
388
670/655

288
388
670/655

55
-

78
79

143
157

103/150
150/146

145/209
225/219

185/267
300/292

0,51

0,83

1,66

1,34/1,31

2,01/1,96

2,68/2,62

Vikt kg
Volym liter
Löpmeter
hängmappsförv.

Hur går det till att köpa och få skåpen på plats? Hur ska vi placera dom?
Välkommen kontakta oss. Vi hjälper dig att skapa en smart, trivsam och brandsäker arbetsmiljö.

Secura Sweden AB, S:t Olofsgatan 33 B, 753 30 UPPSALA
Tel 018-34 95 55, Fax 34 95 90
E-post: info@secura.se, www.securasweden.com

Tar samma utrymme och
fungerar som en vanlig hylla.

Arkivskåp serie SA

Praktiska
tillbehör

Brandsäkert arkivskåp för större mängder handlingar. Används på
arbetsrummet som ersättning för bokhylla, alternativt i korridor
eller motsvarande, som gemensamt mellanarkiv/närarkiv.

Tålig pulverlack i standardfärg Ral 9002. Andra kulörer offereras.
Hyllorna som visas i bild är flyttbara och ingår i standardleveransen.
Enkelt nyckellås i högra handtaget. Kodlås fås mot kostnadstillägg.

Låsbart fack

Med Securas praktiska
tillbehör kan du
optimera skåpet för
din verksamhet.

Ståmappar, kan kompletteras
med bokstöd eller mappbox

Utdragbar arbetsskiva

SA330

SA460

SA390

SA580

SA990

Mått mm inv/utv:
• höjd: 1200/1320
• bredd: 760/885
• djup: 360/505
Vikt: ca 250 kg.
Volym: ca 330 l.
Rymmer 39 st A4-pärmar

Mått mm inv/utv
• höjd: 1730/1850
• bredd: 760/885
• djup: 360/505
Vikt: ca 315 kg.
Volym: ca 460 l.
Rymmer 65 st A4-pärmar

Mått mm inv/utv
• höjd: 1200/1320
• bredd: 900/1050
• djup: 360/505
Vikt: ca 275 kg.
Volym: ca 390 liter.
Rymmer 45 st A4-pärmar

Mått mm inv/utv
• höjd: 1780/1900
• bredd: 900/1050
• djup: 360/505
Vikt: ca 400 kg.
Volym: ca 580 liter.
Rymmer 75 st A4-pärmar

Samma skåp som SA580 förutom
djupet som medger pärmförvaring i
dubbla rader – dubbel kapacitet.
Inv. djup mm: 570, utv. djup mm: 710
Vikt: ca 460 kg.
Volym: ca 990 liter.
Rymmer 150 st A4-pärmar

Testade, godkända och certifierade av SP i brandklass 60 P enligt NT Fire 017.

V

åra brandsäkra skåp är naturligtvis testade och certifierade att skydda
handlingar vid en total brand. Men dom är också utvecklade för att
fungera som en naturlig förvaringsplats alla de dagar det inte brinner.
Brandsäker förvaring är egentligen en enkel rutin. Det brandsäkra skåpet är
den tryggaste platsen för dina viktigaste handlingar dygnets alla 24 timmar.
Bekväm funktion när du är på jobbet. Skydd när du går därifrån.
Lösningen är flexibel. Den ger kontoret möjlighet att förändras, växa och
flytta. Det har blivit lättare att med dagliga rutiner säkerställa viktiga
handlingar.

Svensk design.
Svensk tillverkning.
På Secura jobbar vi nära
vår egen marknad i alla led. Redan på utvecklingsstadiet skapas en produkt avsedd att fungera
optimalt i svenska kontorsmiljöer och butiker.
Design, utveckling och tillverkning sker på hemmaplan. I Bollnäs finns vår moderna fabrik där alla
skåp tillverkas. Det innebär snabb och miljövänlig
distribution.

Utdragbar låda

Arkivboxförvaring

Utdragbara hängmappsramar på expansion

Kompakt förvaring
SA-seriens modeller kan placeras i kompaktvagnar.
Det är ett utmärkt sätt att på en liten golvyta, lätt
åtkomligt, förvara stora mängder handlingar.

