
Inbrottsfördröjande skåp
Jiwa inbrottsfördröjande skåp JPRO och JFIRE är en serie robusta skåp som är tillverkade i stålplåt och 
säkrade med kraftiga låskolvar i tre riktningar. De är även försedda med ett omställbart högsäkerhetslås
klass B, certifierat och godkänt enligt SS 3880 och EN 1300. Till låsen medföljer två omställbara nycklar.
I serien finns två modeller av JFIRE som, utöver ovanstående information, har en dubbel stålkonstruktion
med brandisolering mellan väggarna. 

     JPRO1000      JPRO1500

JPRO1900/2     JFIRE1900/2       JPRO1900
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!!Art nr.               Utv. mått i mm.         Inv. mått i mm.     Vikt  Inredning 

  JPRO1000               H1000 x B575 x D500         H994 x B550 x D450       87 kg            2 hyllor 
  JPRO1500               H1500 x B575 x D500         H1484 x B550 x D450     109 kg            3 hyllor 
  JPRO1900               H1900 x B575 x D500         H1894 x B550 x D450     147 kg          4 hyllor  
  JPRO1900/2               H1900 x B1000 x D500         H1894 x B970 x D465     215 kg          4 hyllor 
  JFIRE1500               H1500 x B625 x D525         H1444 x B550 x D450     127 kg          4 hyllor 
  JFIRE1900/2               H1900 x B1050 x D525         H1854 x B970 x D460     235 kg          4 hyllor 

Innehållsförsäkring: 
En innehållsförsäkring kan tecknas för skåpen 
i denna serie. Försäkringen innebär att pengar 
och värdehandlingar som är förvarade i skåpet 
är försäkrade för olika belopp beroende på 
vilken skåpsmodell man har. 
 
Se de fullständiga försäkringsvillkoren för mer 
information.   



Tillbehör:
Skåpen kan inredas med en mängd olika tillbehör såsom låsbara fack, fackmodul, hängmappsinredning, 
hyllor, laptopförvaring samt olika lösningar för nyckelförvaring. Som tillval kan skåpen även förses med
elektroniskt kodlås med svängregel som enkelt kan monteras i efterhand. Se nedan för vilka tillbehör som
finns för skåpen.  All inredning passar samtliga skåp.

Elektroniskt kodlås    Fackmodul, 4 fack     Nyckelkasett 168 krok   Nyckelkasett 192 krok
    H583 x B450 x D390 mm Finns även med 504 krok

     Låsbart fack, 150 mm.     Låsbart fack, 340 mm. Låsbart fack med kodlås      Laptophållare, 2 fack
 H190 x B440 x D310 mm  H380 x B445 x D340 mm       H190 x B440 x D310 mm   H225 x B150 x D320 mm

   Nyckellist, 6 krok Brandboxar, 2 storlekar
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!Övriga tillbehör: 
 Extra hyllplan 
 Utdragbar hylla 
 Utdragbar hängmappsram 
   


