
Sikringsskab SAK 

Alle mål er uden håndtag og hængsler  
Alle priser er med nøglelås og ekskl. levering og moms                                              Prisliste 2014 

Sikringsskabe i høj kvalitet til markedet bedste priser. Sikringsskabe SAK er den 
perfekte løsning til enhver som ønsker at tyverisikre mindre kontante beløb, 
dokumenter eller andre værdier.  
 
• Leveres i 3 forskellige størrelser  
• Godkendt og testet i Skafor Blå sikringsklasse  
• Leveres med nøglelås - kan også leveres med elektronisk kodelås  
• Speciel model til bærbare PC'ere med 10 hylder  
• Forberedt til fastboltning 
 
Praktisk og sikker opbevaring 
SAK sikringsskabe benyttes både af virksomheder, institutioner og private til sikker opbevaring af alt fra kontanter til smykker, 
ringbind, værdipapirer, kamera og PC'ere. Der findes endda en speciel model netop til opbevaring af bærbare PC'ere - SAK Maxi 
Notebook. Denne model anvendes i stigende grad af bl.a. skoler og virksomheder. Skabet er den perfekte løsning, når elever eller 
medarbejdere skal tilbydes muligheden for sikker opbevaring af deres bærbare PC'ere efter skoletid eller åbningstid. 
 
Skabene er testet og godkendt i Skafor klasse Blå, hovedgruppe 2 og er dermed godkendt af  
forsikringsselskaberne. Skabene er forberedt til fastboltning i gulv og/eller væg.  
 
SAK sikringsskabe leveres som standard komplet med følgende indretninger:  
 
• SAK Mini med en hylde  
• SAK Medi med to hylder 
• SAK Maxi med fire hylder  
• SAK Maxi NoteBook med 10 hylder  
 
Som standard leveres skabene med ikke-omstilbar nøglelås (to nøgler 
medfølger), men kan også leveres med elektronisk kodelås. Skabene 
er strukturlakerede i farven lys grå - RAL farve  
7035. Hvis man ønsker specialindretning det kan leveres efter ønske 
og behov. 
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Model 
Udvendige mål 

HxBxD mm. 
Indendige mål 

HxBxD mm. 
Volumen 

liter 
Vægt 

kg 
Pris 

Sikringsskab SAK mini 350x540x390 285x520x320 63 50 3.690,00 

Sikringsskab SAK medi 700x540x390 635x520x320 140 60 4.090,00 

Sikringsskab SAK maxi 1500x540x390 1445x520x320 238 150 6.590,00 

Sikringsskab SAK maxi 
notebook 

1500x540x390 1445x520x320 238 150 7.690,00 

Kodelås Kaba LaGard 
basic swingbolt 

    2.450,00 

 


