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6 rums UDGÅET 71569-0201 71570-0201 71571-0201 71572-0201 71573-0201 

 
PC vognene har en solid konstruktion med solid cylinderlås, store letrullende låsbare hjul og praktisk håndtag for let håndtering af vognen. Hvert 
rum har eget strømudtag. Modellerne har sekventiel strømstyring til hvert rum, således at ikke alle ladestationer starter samtidigt. Pulverlakering 
med sort kabinet RAL 7021 og lys grå døre RAL 7035. Alle modeller kan tilbydes med kodelås – forhør nærmere. 

 
 

  
 Antal rum 

 
Total mål i mm 

 
 

  
 

 
 

 
Maks. mål PC/laptop - 17" 90x340x470 mm 

Varenr.  Bredde Dybde Højde inkl. 
hjul 

Højde 
hjul 

Håndtag  Cylinderlås Kodelås   Sekventiel 
strømstyring 

 Vægt Pris kr. 
 

UDGÅET 6 rum           
71569-0201 10 rum 530 mm 500 mm 1250 mm 128 mm 2x55 mm ja Tilvalg Inkl. 46 kg  
71570-0201 16 rum 920 mm 500 mm 1060 mm 128 mm 2x55 mm ja Tilvalg Inkl. 63 kg  
71571-0201 20 rum 920 mm 500 mm 1250 mm 128 mm 2x55 mm ja Tilvalg Inkl. 72 kg  
71572-0201 26 rum 920 mm 500 mm 1540 mm 128 mm 2x55 mm ja Tilvalg Inkl. 86 kg  
71573-0201 30 rum 1310 mm 500 mm 1250 mm 128 mm 2x55 mm ja Tilvalg Inkl. 95 kg  
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PC & TABLETS SKABE www.sikringsforum.dk 

Fleksible opbevaringsskabe i robust stål til Bærbar PC eller Tablets. Tablets skabene er alle med strømudtag, således at enhederne kan oplades 
direkte i skabet. PC skabene kan bestilles med eller uden strømudtag (Schukostik). Skabet findes med 6, 9 eller 12 rum i højden. 
Dybden vælges ud fra om skabet skal benyttes til tablets eller bærbar PC. Farven er som standard en pulverlakeret lysegrå RAL 7035. 
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Kodelås WF 

Lysåbningen måler 120x125x190 mm (hxbxd) og har god plads til 
pung, nøgler, mobiltelefon og andre småting du ønsker at opbevare. 

 
Rummene er nummereret og skabet leveres i mange forskellige 
udførelser og farvekombinationer. Overfladen er strukturlak på 
både kabinet og låger. 

 
Muligt at tilkøbe kodelås WF1401 og WF1402 til skabene – forhør 
nærmere. 
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KONTORSKAB 
 

Et helsvejst kontorskab, beregnet for 
opbevaring af div. materialer til kontor 
og lager. Cylinderlås på låge. 

 
Dimension: 
1990 x 1000 x 435 mm; HxBxD vægt 80kg 

Belastning: 75 kg pr. hylde, jævnt fordelt 

Farve: Kabinet - Lysegrå RAL 7035 
Låger - Blå RAL 5010 

 
Skabet leveres komplet med fire flytbare 
lakerede hylder i RAL 7035. 

 
 

VARENR: 70266-0101 
 
 
 

Vi har mange års erfaring i rådgivning og salg af opbevaringsskabe, 
sikringsskabe og tyverimærkning til skoler, institutioner, kommuner 
og virksomheder i hele Danmark. 

ELEVSKABE  

Vi har et stort sortiment af 
elevskabe. Kan leveres med 
1 – 4 rum i højden samt i 3 
forskellige kabinethøjder, 
901, 1327 eller 1752 mm. 

 
Ekstra kraftigt skab til 
skolebrug – flere muligheder 
for lågevalg. 

 
24 standardfarver til låger. 

 
Kontakt os for yderligere 
informationer. 
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