Id nr. 1051

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SS3492

SP11 säkerhetsskåp SS3492.
SP11 är godkänt av försäkringsbolag och myndigheter och certifierat enligt SS3492 vilket
innebär att det är ett av de starkaste inbrottsskydd man kan ha i Sverige!
Skåpet är perfekt för att skydda stöldbegärlig egendom såsom kontanter, värdepapper,
värdeföremål, bärbara datorer, dyrbara kameror, smycken, nycklar och allt annat som man
vill ha kvar efter ett eventuellt inbrott!
Det lilla formatet gör skåpet mycket lättplacerat. Passar lika bra i hemmet, sommarstugan,
båten husvagnen eller på företaget.
SP11 levereras med ett omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar.
Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se nedan. Skåpet levereras komplett med ett
justerbart hyllplan samt en bottenmatta.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och två i ryggen.

Hämtpris 4.095:- eller 341:-*/mån inkl. moms!
*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 495:- (+41:-/mån)
SP11 fakta: Art.nr. 110011. H*B*D 450*350*400 mm, volym 63 l.
Invändigt H*B*D 440*340*330 mm. Dagmått H*B 330*210 mm. Vikt ca 45 kg.

Elektroniskt kodlås med batteriadapter. Pris: 1.500:Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den
senaste tekniken. Komplett Alpha/Rotobolt 1.500:-.
Just nu ingår dessutom en adapter som gör det möjligt
för dej att välja mellan batteri- eller eldrift. (Ord. 595:-)
Scandinavian Safe AB
Förrådsvägen 10
141 46 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se
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SP22 säkerhetsskåp SS3492.
SP22 är godkänt av försäkringsbolag och myndigheter och certifierat enligt SS3492 vilket
innebär att det är ett av de starkaste inbrottsskydd man kan ha i Sverige!
Skåpet är perfekt för att skydda stöldbegärlig egendom såsom kontanter, värdepapper,
värdeföremål, bärbara datorer, dyrbara kameror, smycken, nycklar och allt annat som man
vill ha kvar efter ett eventuellt inbrott! Storleken gör skåpet mycket lättplacerat. Passar lika
bra i hemmet, sommarstugan eller på företaget. SP22 levereras med ett omställningsbart
högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar. Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se
nedan. Skåpet levereras komplett med ett justerbart hyllplan samt en bottenmatta. Lätt att
förankra tack vare fyra förankringshål i botten och två i ryggen.

Hämtpris 4.295:- eller 358:-*/mån inkl. moms!
*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 495:- (+41:-/mån)
SP22 fakta: Art.nr. 110022. H*B*D 750*420*300 mm, volym 94 l.
Invändigt H*B*D 740*410*230 mm. Dagmått H*B 630*280 mm. Vikt ca 75 kg.

Elektroniskt kodlås med batteriadapter. Pris: 1.500:Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den
senaste tekniken. Komplett Alpha/Rotobolt 1.500:-.
Just nu ingår dessutom en adapter som gör det möjligt
för dej att välja mellan batteri- eller eldrift. (Ord. 595:-)
Scandinavian Safe AB
Förrådsvägen 10
141 46 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se
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SP33 säkerhetsskåp SS3492.
SP33 är godkänt av försäkringsbolag och myndigheter och certifierat enligt SS3492 vilket
innebär att det är ett av de starkaste inbrottsskydd man kan ha i Sverige!
Skåpet är perfekt för att skydda stöldbegärlig egendom såsom kontanter, värdepapper,
värdeföremål, bärbara datorer, dyrbara kameror, smycken, nycklar och allt annat som man
vill ha kvar efter ett eventuellt inbrott!
Storleken gör skåpet mycket lättplacerat. Passar lika bra i hemmet, sommarstugan eller på
företaget. SP33 levereras med ett omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar.
Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se nedan. Skåpet levereras med ett justerbart
hyllplan, 2 hyllfack i dörren, bottenmatta samt en nyckelkroklist.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och två i ryggen.

Hämtpris 4.550:- eller 380:-*/mån inkl. moms!
*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 495:- (+41:-/mån)
SP33 fakta: Art.nr. 110033. H*B*D 750*550*400 mm, vikt ca 80 kg.
Invändigt H*B*D 740*540*330 mm. Dagmått H*B 630*410 mm. Volym 165 l.

Elektroniskt kodlås med batteriadapter. Pris: 1.500:Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den
senaste tekniken. Komplett Alpha/Rotobolt 1.500:-.
Just nu ingår dessutom en adapter som gör det möjligt
för dej att välja mellan batteri- eller eldrift. (Ord. 595:-)
Scandinavian Safe AB
Förrådsvägen 10
141 46 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se
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SP33EBox säkerhetsskåp SS3492.
SP33EBox är godkänt av försäkringsbolag och myndigheter och certifierat enligt SS3492
vilket innebär att det är ett av de starkaste inbrottsskydd man kan ha i Sverige!
Skåpet är perfekt för att skydda stöldbegärlig egendom såsom kontanter, värdepapper,
värdeföremål, bärbara datorer, dyrbara kameror, smycken, nycklar och allt annat som man
vill ha kvar efter ett eventuellt inbrott!
Storleken gör skåpet mycket lättplacerat. Passar lika bra i hemmet, sommarstugan eller på
företaget. Ett låsbart fack med brevinkast begränsar olika användare att få tillgång till allt i
skåpet. SP33EBox är försett med ett elektroniskt kodlås samt batteriadapter som gör att du
kan välja på batteri eller eldrift. Skåpet levereras med ett justerbart hyllplan, 2 hyllfack i
dörren, bottenmatta samt en nyckelkroklist. Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i
botten och två i ryggen. Alla hyllor vita. Färgtillägg svart och röd: 1.000:-.

Elektroniskt kodlås samt
batteriadapter ingår!

Ord.pris vit: 7.645:-

Kampanj fr. 6.000:- eller 500:-*/mån inkl. moms!
*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 495:- (+41:-/mån)
SP33EBox fakta: Kampanj art.nr. vit 10003303, svart 10003302, röd 10003304.
H*B*D 750*550*400 mm, vikt ca 85 kg.
Invändigt H*B*D 740*540*330 mm. Dagmått H*B 430*410 mm. Volym 110 l.
Boxstorlek: H*B*D 250*540*330 Dagmått H*B 155*330 mm. Volym 55 l.
Scandinavian Safe AB
Förrådsvägen 10
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SP44 säkerhetsskåp SS3492.
SP44 är godkänt av försäkringsbolag och myndigheter och certifierat enligt SS 3492 vilket
innebär att det är ett av de starkaste inbrottsskydd man kan ha i Sverige!
Skåpet är perfekt för att skydda stöldbegärlig egendom såsom kontanter, värdepapper,
värdeföremål, bärbara datorer, dyrbara kameror, smycken, nycklar och allt annat som man
vill ha kvar efter ett eventuellt inbrott!
SP44 är ett stort men lågt skåp med massor av plats. Passar lika bra i hemmet,
sommarstugan eller på företaget. Levereras med ett omställningsbart högsäkerhetslås med 2
st korta nycklar. Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se nedan. I leveransen ingår ett
justerbart hyllplan samt en bottenmatta.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och två i ryggen.

Hämtpris 5.495:- eller 458:-*/mån inkl. moms!
*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 495:- (+41:-/mån)
SP44 fakta: Art.nr. 110044. H*B*D 750*650*550 mm, volym 268 l.
Invändigt H*B*D 740*640*480 mm. Dagmått H*B 630*510 mm. Vikt ca 110 kg.

Elektroniskt kodlås med batteriadapter. Pris: 1.500:Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den
senaste tekniken. Komplett Alpha/Rotobolt 1.500:-.
Just nu ingår dessutom en adapter som gör det möjligt
för dej att välja mellan batteri- eller eldrift. (Ord. 595:-).
Scandinavian Safe AB
Förrådsvägen 10
141 46 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se
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SP88 säkerhetsskåp SS3492.
SP88 är godkänt av försäkringsbolag och myndigheter och certifierat enligt SS3492 vilket
innebär att det är ett av de starkaste inbrottsskydd man kan ha i Sverige!
Skåpet är perfekt för att skydda stöldbegärlig egendom såsom kontanter, värdepapper,
värdeföremål, bärbara datorer, dyrbara kameror, smycken, nycklar och allt annat som man
vill ha kvar efter ett eventuellt inbrott!
SP88 är vår storsäljare med massor av plats.
Passar lika bra i hemmet, sommarstugan eller
på företaget. Levereras med ett
omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st
korta nycklar.
Elektroniskt kodlås går att få som alternativ,
se nedan.
I leveransen ingår bl.a. tre justerbara hyllplan,
5 hyllfack i dörren, nyckelkroklist samt en
bottenmatta. Lätt att förankra tack vare fyra
förankringshål i botten och två i ryggen.
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SP88 med en Honeywell brandbox för 5.995:-. Erbjudandet gäller vid köp till ordinarie
pris samt leverans från Huddinge. Ev. frakt till gatuadress fr. 495:tillkommer. Kontakta oss eller närmaste återförsäljare för ytterligare information!

Hämtpris 5.995:- eller 500:-*/mån inkl. moms!
*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 495:- (+41:-/mån)
SP88 fakta: Art.nr. 110088. H*B*D 1500*550*400 mm, vikt ca 152 kg.
Invändigt H*B*D 1490*540*330 mm. Dagmått H*B 1380*410 mm. Volym 330 l.

Scandinavian Safe AB
Förrådsvägen 10
141 46 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se
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SP88E säkerhetsskåp SS3492.
SP88 är godkänt av försäkringsbolag och myndigheter och certifierat enligt SS3492 vilket
innebär att det är ett av de starkaste inbrottsskydd man kan ha i Sverige!
Skåpet är perfekt för att skydda stöldbegärlig egendom såsom kontanter, värdepapper,
värdeföremål, bärbara datorer, dyrbara kameror, nycklar, smycken och allt
annat som man vill ha kvar efter ett eventuellt inbrott!
SP88 är vår storsäljare med massor av plats.
Passar lika bra i hemmet, sommarstugan eller
på företaget.
SP88E är försett med ett elektroniskt kodlås
samt batteriadapter som gör att du kan välja
på batteri eller eldrift.
I leveransen ingår bl.a. tre justerbara hyllplan,
5 hyllfack i dörren, nyckelkroklist samt en
bottenmatta. Lätt att förankra tack vare fyra
förankringshål i botten och två i ryggen.
Dessutom ingår just
nu en brandbox när
du köper en SP88!

Elkodlås ingår!
SP88 med en Honeywell brandbox för 5.995:-. Erbjudandet gäller vid köp till ordinarie
pris samt leverans från Huddinge. Ev. frakt till gatuadress fr. 396:tillkommer. Kontakta oss eller närmaste återförsäljare för ytterligare information!

Hämtpris 7.495:- eller 625:-*/mån exkl. moms!
*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 236:- samt 36:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 396:- (+33:-/mån)
SP88 fakta: Art.nr. 11008800. H*B*D 1500*550*400 mm, vikt ca 152 kg.
Invändigt H*B*D 1490*540*330 mm. Dagmått H*B 1380*410 mm. Volym 330 l.

Scandinavian Safe AB
Förrådsvägen 10
141 46 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Id nr. 1051

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SS3492

SP88E, svart säkerhetsskåp SS3492.
SP88ESvart är godkänt av försäkringsbolag och myndigheter och certifierat enligt SS3492
vilket innebär att det är ett av de starkaste inbrottsskydd man kan ha i Sverige!
Skåpet är perfekt för att skydda stöldbegärlig egendom såsom kontanter, värdepapper,
värdeföremål, bärbara datorer, dyrbara kameror, smycken, nycklar och allt annat som man vill
ha kvar efter ett eventuellt inbrott!
SP88 är vår storsäljare med massor av plats.
Passar lika bra i hemmet, sommarstugan eller
på företaget.
SP88ESvart är försett med ett elektroniskt
kodlås samt batteriadapter som gör att du kan
välja på batteri eller eldrift.
I leveransen ingår bl.a. tre vita justerbara
hyllplan, 5 hyllfack i dörren, nyckelkroklist
samt en bottenmatta.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål
i botten och två i ryggen.
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Elkodlås ingår!
Svart SP88 med elektroniskt kodlås, adapter och en Honeywell brandbox för 8.495:-.
Erbjudandet gäller vid köp till ordinarie pris samt leverans från Huddinge.
Ev. frakt till gatuadress fr. 495:- tillkommer.
Kontakta oss eller närmaste återförsäljare för ytterligare information!

Hämtpris 8.495:- eller 708:-*/mån inkl. moms!
*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 495:- (+41:-/mån)
SP88E svart fakta: Art.nr. 11008801. H*B*D 1500*550*400 mm, volym 330 l.
Invändigt H*B*D 1490*540*330 mm. Dagmått H*B 1380*410 mm. Vikt ca 152 kg.
Scandinavian Safe AB
Förrådsvägen 10
141 46 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se
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SP88EBox säkerhetsskåp SS3492.
SP88EBox är godkänt av försäkringsbolag och myndigheter och certifierat enligt SS3492
vilket innebär att det är ett av de starkaste inbrottsskydd man kan ha i Sverige! Skåpet är
perfekt för att skydda stöldbegärlig egendom såsom kontanter, värdepapper, värde-föremål,
bärbara datorer, dyrbara kameror, smycken, nycklar och allt annat som man vill ha kvar efter
ett eventuellt inbrott!SP88 är vår storsäljare med massor av plats. Passar lika bra i hemmet,
sommarstugan eller på företaget. Ett låsbart fack med brevinkast begränsar olika användare att
få tillgång till allt i skåpet. SP88EBox är försett med ett elektroniskt kodlås samt batteriadapter
som gör att du kan välja på batteri eller eldrift. Skåpet levereras med ett justerbart hyllplan, 2
hyllfack i dörren, bottenmatta samt en nyckelkroklist. Lätt att förankra tack vare fyra
förankringshål i botten och två i ryggen. Alla hyllor vita. Färgtillägg svart och röd: 1.000:-.
Elektroniskt kodlås samt batteriadapter ingår!

Ord.pris vit: 8.495:-

Kampanj fr. 7.500:- eller 625:-*/mån inkl-moms!
*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 495:- (+41:-/mån)
Priset gäller vid leverans från Huddinge. Ev. frakt till gatuadress fr. 495:- tillkommer.
Kontakta oss eller närmaste återförsäljare för ytterligare information!
SP88Box fakta. Kampanj art.nr vit 10008803, svart 10008802, röd 10008806.
H*B*D = 1500*550*400 mm, vikt ca 155 kg.
Invändigt H*B*D 1240*540*330 mm. Dagmått H*B 1180*410 mm. Volym 286 l.
Boxstorlek: H*B*D 250*540*330 Dagmått H*B 155*330 mm. Volym 45 l.
Scandinavian Safe AB
Förrådsvägen 10
141 46 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se
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SP99 säkerhetsskåp SS3492.
SP99 är godkänt av försäkringsbolag och myndigheter och certifierat enligt SS3492 vilket
innebär att det är ett av de starkaste inbrottsskydd man kan ha i Sverige!
Skåpet är perfekt för att skydda stöldbegärlig egendom såsom kontanter, värdepapper,
värdeföremål, bärbara datorer, dyrbara kameror, smycken, nycklar och allt annat som man
vill ha kvar efter ett eventuellt inbrott!
SP99 är ett av våra största skåp med
massor av plats. Passar lika bra i hemmet,
sommarstugan eller på företaget.
Levereras med ett omställningsbart
högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar.
Elektroniskt kodlås går att få som
alternativ, se nedan.
I leveransen ingår en justerbar hylla,
5 hyllfack i dörren, nyckelkroklist samt en
bottenmatta.
Komplettera med det antal hyllor ni
behöver.
Lätt att förankra tack vare fyra
förankringshål i botten och två i ryggen.

Hämtpris 8.495:- eller 708:-*/mån inkl. moms!
*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 495:- (+41:-/mån)
SP99 fakta: Art.nr. 110099. H*B*D 1500*650*550 mm, volym 536 l.
Invändigt H*B*D 1490*640*480 mm. Dagmått H*B 1380*510 mm. Vikt ca 200 kg.

Elektroniskt kodlås med batteriadapter. Pris: 1.500:Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den
senaste tekniken. Komplett Alpha/Rotobolt 1.500:-.
Just nu ingår dessutom en adapter som gör det möjligt
för dej att välja mellan batteri- eller eldrift. (Ord. 595:-).
Scandinavian Safe AB
Förrådsvägen 10
141 46 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

