Ipad och Laptopskåp Multi

Extra stabila konstruktioner
Skåpen tillverkas med höga krav på kvalitet i form
av styrka/stabilitet, design och service. Lång garanti
lovar hög kvalitet. Med skåp som tål tuffa tag blir
investeringen både klok och ekonomisk.

Lås med säkerhet
ASSA Hänglåsbeslag 831

ASSA Myntlås
232

ASSA Bygel
785

ASSA Cylinder 450

ASSA Hänglåsbeslag 350

ASSA Desmo
920

Produktfakta
En praktiskt och smart förvaring för läsplattor/laptops där
enheterna förvaras bakom en gemensam dörr och låsning.
Helsvetsad skåpstomme som tillverkas av 1 mm stålplåt. Den
integrerade sockeln är förstärkt. Utanpåliggande förstärkt dörr
tillverkad av 3 mm stålplåt och försedd med pianogångjärn. Kan
utrustas med eluttag för laddning i varje fack.
Standardmått Ipadskåp
I utförande för läsplattor är skåpets bredd 300 mm, djupet är
400 mm och höjden är 1700 mm inkl. integrerad 100 mm hög
sockel. Skåpet har 20 fack och höjden per fack är 80 mm.
Standardmått Laptopskåp
Laptopskåpets bredd är 400 mm, djupet är 500 mm och höjden är 1700 mm (1800 mm med sluttande tak) inkl. integrerad
100 mm hög sockel.
Skåpet har 20 fack och höjden per fack är 80 mm.
Färger
Skåpstommarna pulverlackeras i standardfärgerna Ljusgrå RAL
7035, Mellangrå RAL 7040 eller Vit RAL 9003 (kan även
beställas i annan standardfärg mot tillägg). Dörrarna går att
beställa i 24 standardfärger, två dörrkulörer per order ingår i
grundpriset.
Lås och Dörrar
Ett flertal låsalternativ finns att välja bland. Extra låsförstärkningar finns som tillval. Dörrarna finns i olika former och
material, välvda eller plana, plåt eller laminat.
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Hänglås

Kodlås

Låsalternativ
Dessa låstyper kan vi erbjuda till våra skåp. Vid val av
hänglåsklinka får användaren själv välja sitt eget hänglås.
Vid val av cylinderlås, kodlås och myntlås kan huvudnyckelsystem erhållas. Det finns också ett antal olika
elektroniska låsvarianter på marknaden.
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Färger ståldörr

RAL 9003

RAL 9005

24 standardfärger - fritt val
Ovan presenteras våra standardfärger för ståldörrar, vi
kan även erbjuda specialnyanser helt efter önskemål.
Laminat
Vi har ett stort urval av laminat. Vi förser skåpen med
kraftiga dörrar i 10 mm kompaktlaminat.
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