Sikringsskabe fra SafeGroup
Med sikkerhed et godt valg ...

Mobilt sikkerhedsskab til bærbare pc’er
MobilSafe

Skabet har kabelbakker til
strømforsyninger. Skabet har solide,

F&P godkendt, hovedgruppe 1, rød

letkørende hjul, så det er nemt at flytte fra

(Model 24 og 36)

lokale til lokale. Håndtag kan monteres på
siden eller ovenpå skabet.

Et- eller to-dørs sikkerhedsskab

Mulighed for router.

fremstillet af 2 mm stålplade. Skabet
er udviklet til sikker opbevaring og

Specifikationer:

nem transport af op til 36 bærbare

Model 24 og 36:

computere. Skabet leveres som standard

• kan opbevare 24 eller 36 bærbare pc’er

med en midterhylde og en bundhylde,

• mål: H: 1180, B: 950, D: 550 mm

der er forberedt til lodrette hyldedelere.

• vægt: 117 kg
• farve: lysgrå / mørkgrå

MobilSafe leveres som standard

• to af de fire hjul er drejelige og låsbare

med nøglelås, men kan også leveres
med elektronisk kodelås eller RUKO

Model 12 og 18:

låsekasse. (Ved RUKO låsekasse

• kan opbevare 12 eller 18 bærbare pc’er

bortfalder forsikringsgodkendelsen).

• mål: H: 1180, B: 520, D: 550 mm

Skabet aflåses med fire 20 mm rigler.

• vægt: 54 kg

Fastlåsning af skabet sker med et

• farve: lysgrå / mørkgrå

tyverisikringsbeslag, der boltes fast til

• alle fire hjul er drejelige og låsbare

en bygningsdel (væg).

Tyverisikring

Elektronisk kodelås

Kraftig kvalitet

Vægbeslag til fastlåsning

Sikkerhedsskabe til opbevaring af bærbare
pc’er, PDA’er m.m.
KC skabe
F&P godkendt, hovedgruppe 2, blå
KC sikkerhedsskabe er en serie
F&P godkendte sikringsskabe til
værdiopbevaring. Skabene findes i fire
størrelser og er alle meget rummelige.
Indrettet med faste hylder giver de en

KC 1000

Specifikationer:
• Fremstillet i 4 mm stålplade
• Mauer pengeskabslås
m/springsikring
• Låsen har boresikker stålplade
• 20 mm rigler

Kan sikre op til 16 bærbare pc’er
Mål: H: 1000 x B: 580 x D: 500 mm
Vægt: 90 kg

KC 1600
Kan sikre op til 24 bærbare pc’er

Komponenter til indretning:

Mål: H: 1600 x B: 580 x D: 500 mm
Vægt: 167 kg

betydelig sikker opbevaringskapacitet

• Almindelige hylder

til pc’er, elektronisk udstyr, kameraer,

• Laptophylder (til 8 bærbare pc’er)

KC 1900

penge m.m.

• 220V stik med jord (godkendt)

Kan sikre op til 32 bærbare pc’er

• Netværksstik

Mål: H: 1900 x B: 580 x D: 500 mm

Til bærbare pc’er kan skabene

• Router

Vægt: 196 kg

indrettes med specielle laptophylder,

• Ventilation

hvor de bærbare pc’er anbringes

• Elektronisk kodelås

KC 1900 D

lodret. Dertil kan el-udtag, ventilation,

• Understel (kun til KC 1000)

Kan sikre op til 60 bærbare pc’er

netværksstik og router monteres.

Mål: H: 1900 x B: 1000 x D: 500 mm
Ved isætning af ventilator og/eller

Vægt: 352 kg

RUKO låsekasse bortfalder
forsikringsgodkendelsen.

KC 1000

KC 1600

KC 1900

KC 1900 D

Tyverisikring

Specialhylde med LAN

Ventilator

KC 1000 Data

S&G Z03 kodelås

Understel til KC 1000

SafeGroup AS er et handels- og

Tyverimærkning

produktionsfirma grundlagt i 1985 under

Kemisk og mekanisk mærkning, gravering,

navnet KC Mærkning & Sikring.

inventarmærkning, plomber og specialetiketter.

Vores hovedaktiviteter er udvikling og salg

Tyverisikring

af produkter til tyverimærkning og mekanisk
sikring af værdigenstande.

Sikkerhedsskabe og -bokse, nøgleskabe,
kabelsikringer, objektalarmer m.m.

I 2010 er SafeGroup AS blevet
ISO 9001:2008 certificeret, hvilket bl.a.
betyder, at vi kan tilbyde vores kunder
certificeret installation af sikkerhedsskabe.
Den 1. januar 2008 har vi etableret
SafeGroup Norway AS ved overtagelse af et

Brandsikring
Brandbokse og -skabe i alle størrelser til f.eks.
datamedier og dokumenter.
Sporing
Via mærkning og GPS

eksisterende sikringsfirma i Norge,
www.safegroup.no
Vores showroom i Brabrand kan besøges på
alle hverdage inden for normal arbejdstid.
Vi er medlem af Sikkerhedsbranchen

Montering
Vi tilbyder montering af mærkninger,
tyverisikringer og brandsikring.
Levering
Vi leverer alle ordrer med udvalgte, pålidelige
transportfirmaer.
Service
Vi yder service efter behov, pr. telefon – eller på
jeres adresse.

For yderligere info, kontakt din lokale sikringskonsulent:
Region Nordjylland
Per Høfler		
31 79 37 40		
ph@safegroup.dk		

Region Midtjylland
Brian V. Nielsen		
51 15 91 14		
bvn@safegroup.dk		

Region Syddanmark
Bent Ole Nørregaard
40 47 00 27		
bon@safegroup.dk		

Region Hovedstaden/Sj.
Flemming Vallentin
31 15 04 18
fv@safegroup.dk

T: 86 27 37 44 · Fax: 86 27 35 37 · salg@safegroup.dk · www.safegroup.dk

