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1 brand varannan timme.  
4 500 bränder drabbar  
verksamheter i Sverige  
varje år.

2010-10-22, kl 05:17

Kan du fortsätta jobba nu?  
Verksamhetens framtid  
avgörs av hur du förvarar  
ditt dagliga arbete.

Brandklassade skåp
Ett brandklassat skåp är testat och godkänt för 
att klara en brand. Skåpen har brandklass 60, 
90 eller 120 P enligt NT Fire 017 eller motsva-
rande. Det finns andra tester för detta också, 
men den vanligaste är NT Fire som är den 
nordiska testmetoden.
 
60-90-120
De olika siffrorna står för hur många minuter 
som skåpet har utsatts för extrema tempera-
turer i test. Det betyder inte att skåpen endast 
klarar av 60, 90 eller 120 minuters brand. 
Temperaturerna vid en riktig brand kan inte 
nå samma höga nivå som vid test, på ett och 
samma ställe, under så lång tid.
 

SPARA UTRYMME MED KOMPAKTARKIV
Den brandklassade SA-serien kan med fördel placeras i utrymmesbesparande kompaktarkiv.

P = Skyddar pappersmedia vid brand. Max 
150 graders temperaturökning i skåpet.
D = Skyddar datamedia vid brand. Max 50 
graders temperaturökning i skåpet.
Dis = Skyddar datamedia vid brand. Max 30 
graders temperaturökning i skåpet.
 
Brandisolerade skåp
Ett brandisolerat skåp är ett tunnplåtsskåp 
med två lager plåt och med ett mellanlig-
gande lager av brandhämmande isolering. 
Skåpen kan förhindra att en öppen låga når 
inneliggande material, men ger inget skydd 
mot värmen. Skåpen skall inte användas 
om handlingarna måste finnas kvar efter en 
brand.
 

Hurts SH50 
Brandklass 120P (NT Fire 017).
Nyckellåsning, 2 st nycklar. Rymmer 0,4 löpmeter 
hängmappar alternativt 6 st A4-pärmar.

Mått mm inv/utv 
• höjd: 320/555 (inkl hjul)  
• bredd: 326/550  
• djup: 400/590
Vikt: ca 120 kg 
Volym: ca 54 liter 
Rymmer 0,4 löpmeter hängmappar  
alternativt 6 st A4-pärmar. 
  

10 300 kr 

Inbrottsklassade skåp
Ett inbrottsklassat skåp är testat och godkänt 
för att motstå angrepp under en viss tid. Det 
finns många olika nivåer av skydd, beroende 
på vad det är som skall skyddas och mot 
vad. Varje testnivå är knuten till en summa 
kontanter som får förvaras i skåpet. De flesta 
försäkringsbolagen godkänner högre belopp 
om skåpen t.ex. står i larmade utrymmen. 
Kontrollera vad som gäller med just ert försäk-
ringsbolag.
 
Inbrottsfördröjande skåp
Ett inbrottsfördröjande skåp ger ett visst skydd 
vid angrepp, men är inte testat eller godkänt 
för detta. Skåpen bör inte användas för att 
skydda större värden.

VÄLJ RÄTT SKÅP:

PERSONLIGT BRANDSÄKERT NÄRARKIV

För mer information om våra produkter: se secura.se eller ring vår försäljning 018-34 95 55
Priser exkl moms. Priser giltiga t.o.m. 2011-12-31. Fraktfri leverans från vår fabrik i Bollnäs.
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De handlingar som förvarats 
brandsäkert är intakta och 
ger personalen möjlighet  
att återuppta arbetet  
omgående.

SA330
Mått mm inv/utv: 
• höjd: 1200/1320  
• bredd: 760/885 
• djup: 360/505
Vikt: ca 280 kg.  
Volym: ca 330 l. 
Rymmer 39 st stående  
A4-pärmar samt  
ett överutrymme. 

18 900 kr

 

 

Lås: Fas 6490, 2 st nycklar.
Rymmer 14 resp. 21 st stående A4-pärmar 
samt utrymmet i lådan

SD110
Mått mm inv/utv 
• höjd: 800/950 
• bredd: 415/560 
• djup: 340/530
Vikt: ca 180 kg 
Volym: ca 113 l. 

11 900 kr

SD160
Mått mm inv/utv 
• höjd: 1160/1320  
• bredd: 415/560 
• djup: 340/530
Vikt: ca 240 kg 
Volym: ca 163 l. 

13 900 kr

 
 

SA460
Mått mm inv/utv 
• höjd: 1730/1850  
• bredd: 760/885  
• djup: 360/505
Vikt: ca 370 kg. 
Volym: ca 460 l. 
Rymmer 65 st  
stående  
A4-pärmar 

23 500 kr

DOKUMENTSKÅP
SD-serien: Brandklass 120P (NT Fire 017).

SA390
Mått mm inv/utv 
• höjd: 1200/1320  
• bredd: 900/1050  
• djup: 360/505
Vikt: ca 340 kg. 
Volym: ca 390 liter. 
Rymmer 45 st stående 
A4-pärmar samt  
ett överutrymme. 

25 700 kr

SA580
Mått mm inv/utv 
• höjd: 1780/1900  
• bredd: 900/1050  
• djup: 360/505
Vikt: ca 420 kg. 
Volym: ca 580 liter. 
Rymmer 75 st stå-
ende A4-pärmar.

31 200 kr

SA990
Samma skåp som SA580 förutom 
djupet som medger pärmförvaring 
i dubbla rader – dubbel kapacitet.
Inv. djup mm: 570 
Utv. djup mm: 710
Vikt: ca 510 kg.  
Volym: ca 990 liter.
Rymmer 150 st stående A4-pärmar
Övriga specifikationer se SA580.

43 500 kr 
 

 
 

Brandklassad  
förvaring

Securas skåp är utveck-
lade för att motsvara de 
höga krav som ställs på 
en förvaringslösning som 
skall användas dagligen vid 
arbetsplatserna. 

modern teknik 
 6 
tunna väggarna 
 6 
låg vikt 

Som ett vanligt smäckert 
kontorsskåp som enkelt  
placeras vid arbetsplatsen.

Svensk tillverkning. 
I vår nya fabrik i Bollnäs 
anpassar vi våra produkter 
för varje enskilt behov.  
Skåpen är tillverkade enligt 
de regler och lagar som 
gäller i Sverige avseende 
personal, miljö, kvalitet 
m.m.

SA 330    SA390

SA 460    SA580/990

Komplettera ditt skåp ur  
SA-serien med våra praktiska 
tillbehör.
• hängmappsram
• arbetsskiva
• låsbara fack

ARKIVSKÅP
SA-serien: Brandklass 60P (NT Fire 017).


