STÖLDSKYDDSSKÅP

STÖLDSKYDDSSKÅP EN 14450 S2
Stöldskyddsskåp certiferad enligt Europeiska normen EN 14450 S2. Skåpet lämpar sig för förvaring av värdesaker i
hemmet. Skåpen finns i två olika storlekar och är utrustade med kodlås.
Skåpen är förberedda med två monteringshål i skåpets botten och två i skåpets baksida, för montering mot vägg eller
golv. Stöldskyddsskåp som väger under 150kg ska förankras i golv och/eller vägg.

Specifikationer

S2-FS10

S2-FS45

Artikelnummer
Inbrottsskydd, certifierad
Brandskydd, certiferad
Lås
Utvändiga mått (HxBxD)
Invändiga mått (HxBxD)
Dagmått/öppning (HxB)
Volym (liter)
Vikt (kg)
Hyllor

1001086
EN14450 S2
Nej
Kodlås
275 x 325 x 325 mm
200 x 250 x 225 mm
Ingen uppgift
12 liter
25 kg
1 st

1001087
EN14450 S2
Nej
Kodlås
470 x 490 x 410 mm
385 x 375 x 300 mm
Ingen uppgift
43 liter
51 kg
1 st

Pris exklusive moms:
Pris inklusive moms:

4.390 kr
5.488 kr

5.102 kr
6.738 kr

6

PIN

EN 14450 S2

INSTALLATION

INSTALLATION AV SKÅP
Vi erbjuder installation av skåp, även för dig som önskar en specifik placering av skåpet. Nedan är några steg
att ta hänsyn till inför en installation av skåp. Vi rekommenderar att samtliga skåp förankras ordentligt, oavsett
säkerhetsnivå på skåpet.

KOSTNAD INSTALLATION

Kostnad för installation beror till stor del på hur intagsvägar (trappor, hiss, hinder mm) ser ut till och inom fastigheten
samt även storleken på skåp. Placering av skåp samt material i väggar/golv som skåpet ska förankras i påverkar också
priset för installation.

BEHOVSANALYS/BESIKTNING

Vi erbjuder kundbesök för att hjälpa till med val av skyddsnivå, val av storlek, placering av skåpet, kundanpassning samt
intagsvägar inom och utanför fastigheten. Tiden för behovsanalys debiteras per påbörjad timma.

DISKRESSION

Med över 30 års erfarenhet i säkerhetsbranschen är deskression och sekretess en förutsättning. Kundbesök och
installation sker diskret och vi lämnar aldrig ut referenser som inte uttryckligen godkänt det.

LEVERANS

Om du vill ombesörja installationen själv så sker leverans via transportföretag. Notera att fraktkostnad för skåp endast
avser leverans till gatuadress - inbärning av skåp ingår inte om inget annat anges. Om du önskar att vi tar ett helhetsansvar för installationen så sköter vi även transport av skåpet vid installationstillfället. Kostnad för leverans enligt orderbekräftelse.

FÖRBEREDELSER

Vid fastbultning av skåp är det kundens ansvar att säkerställa att den aviserade platsen lämpar sig för fastbultning och
att det är säkert att borra i golvet eller väggen (tex att det inte finns golvvärme, vattenledningar eller elledningar).
Intagsvägen i fastighet måste vara fri från föremål och möbler så att transport kan utföras enkelt. Behöver golv täckas
för, måste detta informeras till installatören.

INSTALLATION

Installation av skåp innebär normalt att skåpet bultas/skruvas fast i golv eller vägg. Kunden ansvarar för att inga rör
eller ledningar kan påverkas vid installation samt att intagsvägar är fria från möbler eller andra hinder. Installation sker
endast på plana ytor. Vi erbjuder även flytt av befintliga skåp eller demontering och destruering. Kostnad för installation
enligt offert.

UTBILDNING

Efter genomförd installlation erbjuder vi utbildning på skåpet och dess låssystem. Utbildningen är kostnadsfri. Vi
erbjuder kostnadsfri support på vardagar 08:00 - 17:00.
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