
 JiWa Brandisolerade Förvaringsskåp
Förstärkt förvaringsskåp, brandisolering 
(ISO 1182:1990) mellan dubbla stålplåtar i 
dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker 
pulverlackering.
Handtagen är försedda med brytpunkt.
Spärrar är svetsade på insidan av dörrarna på
gångjärnssidan. Dörrarna är försedda med en 
förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda 
läge ligger an mot hyllplanen. Skåpet är 
utrustad med kraftig espanjolettlåsning och 
cylinderlås. Skåpen används för förvaring 
av instrument, bokföringsmaterial, apparater
osv, samt att fördröja en brandspridning i 
känsliga miljöer och förvaring i anslutning 
till utrymmningsvägar i skolor, sjukhus, 
kontor och industri. Då värdehandlingar 
skall förvaras se våra brandklassade skåp. 
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F1204E, Vit F2004B, Vit 

SP (Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut) Provningar: 
!  Modell F2004 med isolerad rygg är testad med 

avseende på utvändig brand enligt SP metod 
2369. Inget invändigt brandprov har gjorts då 
skåpet ej är utrustat med dörr- stängare. SP 
rapport 98B1,0718 rev. 

!  Stabilitet och hållfastighet enligt SS-EN 
14073-3. 

!  Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2. 
!  Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 14074. 
!  Determination of strength and durability ISO 

7170:2005. 
!  Välgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3. 
!  Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet. 



F2004B, Blå 

Utdragbar hylla 

 Förstärkningsprofil               Gångjärnsskydd 
 

Utdragbar hängmappsram 

Konstruktion och låsning 
Hela skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt. Dörrar, galvar, tak och botten i 
sandwichkonstruktion med mellanliggande brandisolering (Brandbatts 150 
enligt NT FIRE 001 och ISO 1182:1990). Skåpen kan också utrustas med 
isolerad rygg. Detta är lämpligt då de ej skall stå mot en vägg av 
obrännbart material.  
Dörrarna är infällda i stommen.  
Handtaget är försett med brytpunkt.  
En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnsidan. Detta för att 
försvåra uppbrytning genom att man avlägsnar gångjärnen. Dörrarna är 
fösedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot 
hyllplanen. Detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för 
att skydda espanjolettlåsningen. Skåpet är utrustat med kraftig 
espanjolettlåsning, cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard. 
Skåpet kan med fördel hängas på vägg och levereras då utan sockel.  

Inredningsmöjligheter 
Förvaringsskåpet kan inredas med flyttbara hyllor, utdragbara hyllor samt 
utdragbara hängmappsramar. 

Alla skåp är lätta att flytta med pallyftare. 
Framför benen sitter en löstagbar sockel-
front som är lätt att sätta dit och ta bort. 

Färger 
Standarfärg är Vit RAL 9010 
Kan även levereras i Blå ca: RAL 5010 



Storlekar

Tillbehör
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Extra hyllplan 

Art nr.  Storlek   Antal hyllor 
F2006B  H2095 x B1000 x D600 mm.  5 st 
F2004B  H2095 x B1000 x D450 mm.  5 st 

  
F1204E  H1295 x B1000 x D450 mm  3 st 
 
F806G  H895 x B1000 x D600 mm  1 st 
F804G  H895 x B1000 x D450 mm  1 st 
F803G  H895 x B1000 x D300 mm  1 st 
F803GLL  H800 x B1000 x D300 mm  1 st 

Elektroniskt  
Säkerhetshandtag Utdragbar hylla Utdragbar hängmappsram 


