
 

Låsbart Rom med 2 dører 
Et låsbart rom monteres på samme måte som en 
hylle, og rommer stående A4 permer eller annet 
materiale som man vil låse sikre ekstra. Skapet kan 
innredes med inntil separate 10 låsbare rom for 
oppbevaring av stående A4 permer. Det er en 
fordel når man av sekretærhensyn ikke skal kunne 
låse hverandres materiell, samtidig som man f. eks 
på grunn av plassmangel vil samle alle all 
dokumentasjon i et arkivskap.  Hvert rom låses 
individuelt og leveres med 2 stk nøkler.  

Utvendige mål 

I 2 dørs låsbart 
rom i mm: 

H = 350 
B =  895 

D =  360 
 

Innvendige mål 
I 2 dørs låsbart 

rom i m m: 
H =  335 

B =  435 

D =  335 

Stående mapper 
Hver hylle rommer 
0,9 løpemeter stående 

mapper som kan 
lagres stående eller 

liggende. 

 
Stående mapper: 

5 stk høyder=4,5 løpemeter 
 

Liggende mapper: 

6 stk høyder= 5,4 løpemeter 

Utrekkbar arbeidsskive kan innmonteres uten at 
det går ut over lagringskapasiteten. 
  
For å forhindre at mappene velter så kan vi utruste 
hyllene med bokstøtte – eller enda bedre – med 
mappebokser som kan løftes ut av skapet. Hver 
hylle kan ta 6 stk mappebokser som kan lagres 
stående eller liggende 

 

Nærarkivet for sikre oppbevaringsrutiner 

Hengemapper 
Skapene kan innredes med utrekkbare hengemapperammer. 

Hengemappene kan lagres i en lang rekke og da rommer 
hengemapperammen 0,86 løpemeter.  Hengemappene kan også lagres i to 

rader og da rommer hver hengemapperamme 0,66 løpemeter pluss 0,14 
løpemeter ved siden av.  

Et arkivskap kan innredes med opp til 6 stk hengemapperammer som gir 
en max. Kapasitet på 5,16 løpemeter hengemapper, men vi anbefaler at 

man innreder skapet med 5 stk høyder med hengemapperammer da den 
øverste hengemapperammen vil havne upraktisk høyt over golvet. 

Innreder man med 5 stk høyder vil den øverste hengemapperammen ha en 
høyde på ca 1,5 meter over golvet.  

    Permer 
      Kapasiteten som er oppgitt i forhold til standard  

      A4 Permer med 75 mm rygg. 

Kapasitet/hylle: 

12 stk=0,9 løpemeter 

 

Kapasitet hele skapet 

(5 hyller): 

60 stk= 4,5 løpemeter 

Uttrekkbar 
arbeidsskive kan 
monteres med 
lagringskapasitet 
inntakt 

Arkivbokser 
Hver hylle rommer 0,9 løpemeter med 
arkivboksoppbevaring. Det er hovedsaklig 2 ulike 
størrelser med arkivbokser, 80mm og 60 mm. 

Kapasitet/hylle: 
Boks 80 mm – 12 stk 
Boks 60 mm – 15 stk 
 

Kapasitet hele skapet 
Stående oppbevaring(5 hyller): 
Boks 80 mm – 60 stk 
Boks 60 mm – 75 stk 

 
Liggende oppbevaring(6 hyller): 
Boks 80 mm – 72 stk 
Boks 60 mm – 90 stk 

 
Uttrekkbar 
arbeidsskive kan 
monteres med 
lagringskapasitet 
inntakt 

          Skillevegger     

          og støtte for   

          f.eks. A5 kort   

Løse papirer, A5 kort m.m. 
Skapet kan utrustes med en uttrekkbar skuffe som kan anvendes 
til f.eks. løse papir og dokumenter, men  
den kan også innredes med                          

Avlastning ved skapet 
For å lette håndteringen framme ved skapet kan man 
innrede skapet med en uttrekkbar arbeidsskive 

 

Det gir en 
naturlig og 
praktisk 
arbeidsflate. 
Arbeidsskiven 
kan monteres 
uten at det 
påvirker 
skapets 
kapasitet 

 

Brannsikker 

24 timer i 

døgnet 



 

 
 

Trygghet 
       og 
      Komfort 

Flyttbart og fleksibelt nærarkiv med elegant og tidløs 
design. Utviklet for moderne kontormiljøer for trygg og 
effektiv dokument håndtering. 

- Testet og klassifisert for å klare en totalbrann 

- Brannklasse 60P iht. nordiske tester (NT Fire 017) 

- Plassbesparende da de kan settes inntil hverandre 

- 90 grader døråpning gir full tilgang til skapet 

- Unik konstruksjon og isolering gir lav vekt 

 

Postboks 96, 2607 Vingrom 
Tlf 61 27 95 95 e-mail: salg@safe-co.no  


