
 
Det är 511 bränder under  

ett år enligt statistik från  

MSB – Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap.

Skydd för bärbara datorer

Säkerhetsskåp modell SS 280 utrustat med 10 st 

låsbara fack för förvaring av bärbara datorer.  

Skåpet är tillverkat i 4 mm stålplåt och utrustat 

med ett elektroniskt kodlås. 

 Skåpet har inbrottsklass säkerhetsskåp enligt 

SS 3492 och ger därmed ett bra skydd mot stöld 

och otillbörlig åtkomst.

 

Utvändiga mått i mm: 1440 x 550 x 400

Invändiga mått i mm: 1432 x 542 x 360

Dagmått: 1320 x 450

Vikt: 154  kg

Fackens dagöppning: höjd 130 mm, bredd 373 mm 

Invändig bredd: 396 mm

Fackmodulen om 10 st låsbara fack, vikt: 50 kg

Samtliga fack levereras med 2st nycklar

Vi kan även leverera facken med ett huvudnyckelsystem  
om så önskas.

 

Exempel på handlingar som skall finnas kvar efter  
en brand:

•  Elevhälsojournaler hos skolsköterska.

•  Journaler hos kurator, psykolog m.m.

•  Lärarnas elev- och betygsunderlag. Anteckningar från   

 lektioner och prov m.m. för betygssättning.

•  Originalbetygen.

•  Nationella prov, uppsatser och specialarbeten.

•  Skolans administration. Personalhandlingar för anställda   

 och vikarier, ekonomi mm.

Med brandsäkra skåp skyddas handlingarna dag som natt, under 

terminer och under loven. Det innebär trygghet för både skol- 

personal och elever.

1,4 bränder/dygn  
i svenska skolor.



Brandklassad hurts SH50
Rymmer 0,4 löpmeter hängmappar alternativt 
6 st A4-pärmar.

Tålig pulverlack i standardfärg Ral 9002. 
Andra kulörer offereras.

Lås. Nyckellåsning, 2 st nycklar. 

Invändigt mått mm: 
• höjd: 320  
• bredd: 326  
• djup: 400

Utvändigt mått mm: 
• höjd: 555 (inkl hjul) 
• bredd: 550  
• djup: 590

Vikt: ca 120 kg  
Volym: ca 54 liter

Brandklass 120P (NT Fire 017).

 

Brandklassat 
arkivskåp SA390
Rymmer 45 st stående A4-pärmar 
samt ett överutrymme. 
Alternativt 4 st hängmappsramar.

Tålig pulverlack i standardfärg Ral 
9002. Andra kulörer offereras.

3 st flyttbara hyllor är standard

Lås. Enkelt nyckellås i högra 
handtaget.

Inv. mått mm: 
• höjd: 1200  
• bredd: 900  
• djup: 360

Utv. mått mm: 
• höjd: 1320 
• bredd: 1050 
• djup: 505

Vikt: ca 340 kg. 
Volym: ca 390 liter.

Brandklass 60P (NT Fire 017).

 

Brandklassat  
arkivskåp SA580
Rymmer 75 st stående A4-pärmar.

Tålig pulverlack i standardfärg  
Ral 9002. Andra kulörer offereras.

4 st flyttbara hyllor är standard.

Lås. Enkelt nyckellås i högra 
handtaget.

Inv. mått mm: 
• höjd: 1780  
• bredd: 900  
• djup: 360

Utv. mått mm: 
• höjd: 1900 
• bredd: 1050 
• djup: 505

Vikt: ca 420 kg. 
Volym: ca 580 liter.

Brandklass 60P (NT Fire 017).

Modell SA580 finns i en större  
modell (SA990) med dubbelt djup 
som erbjuder förvaring i dubbla 
rader.

 

SA390/580 har ett smäckert 

utförande  som gör skåpen 

lättarbetade och ger utmärkt 

åtkomst till arbetsmaterialet. 

Skåpen kan utrustas med flera 

praktiska tillval:

• utdragbar arbetsskiva

• utdragbar förvaringslåda 

• utdragbara hängmappsramar

• låsbart fack

• datamediainsats

• nyckelhängare

500 mm

Våra brandsäkra skåp är utvecklade för att fungera  

som lättarbetade, funktionella förvaringsmöbler på 

kontor och arbetsplatser. Även de dagar när det inte 

brinner.

 Genom daglig 

användning försäkrar 

du dig om att viktigt 

arbetsmaterial finns 

kvar även efter en brand. 

 Hurtsen SH50 passar vid den 

enskilda arbetsplatsen eller mindre enheten.  

Lämplig för t.ex. kurator, psykolog m.fl. 

  Skåpet SA390, utrustat med t.ex. 4 st utdragbara 

hängmappsramar, passar ofta skolsköterskan eller 

den mindre arbetsgruppen.

 Stora skåpet SA580 fungerar som gemensam  

förvaring på t.ex. expeditionen där behovet av  

utrymme ofta är störst.


