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JCP Brandsikre Pengeskabe 
Serie Garant 

Godkendt EN 1143-1 grade 1 og EN 15659 LFS 60P 
 
 
Anvendelse: Garant serien er en prisbillig løsning til 
effektiv indbrudssikring og brandsikring af dine 
værdier og dokumenter. Garant serien kan med fordel 
anvendes hjemme og i virksomheder med mindre 
beholdninger. 

Den lave vægt gør det muligt, at placere Garant 
skabene på steder, hvor andre pengeskabe ofte ikke 
kan placeres, uden at det medfører store 
omkostninger til indtransport og 
bygningsforstærkning. 

Serien leveres i 6 forskellige størrelser, så det er nemt 
at finde en model, som passer til netop dit 
opbevaringsbehov. 
 

Godkendelse: Garant serien er indbrudstestet og godkendt i henhold til den fælles europæiske standard  
EN 1143-1 grade 1 og er certificeret af European Certification Boards (ECB-S).  Herud over er alle modeller 
brandgodkendt i henhold til EN 15659 LFS 60P til brandsikring af dokumenter. 
 

Fastboltning: I henhold til F&P’s (Skafor) regler skal skabe med en vægt under 1000 kg fastboltes til en fast 
bygningsdel. Skabene er forberedt for fastboltning med huller i bunden. 
 

Indretning: Alle modeller er indrettet med omflyttelige hylder. Anden indretning kan leveres efter ønske. 
 

Aflåsning: Et Garant Brandsikkert Pengeskab leveres som standard med elektronisk kodelås. 
Den 6 cifrede kode er nem at omstille, så du selv kan vælge netop den kode, der passer dig bedst. 
Låsen er sikret mod manipulation, så ingen kan gætte sig frem til hvilken af de 1 million forskellige koder du har valgt. 
Ved udløb af batteri husker låsen din kode. Så er du hurtigt videre, når de nye batterier er monteret. 
Vi er specialister i pengeskabe. Ønsker du nøglelås i stedet for kodelås eller en af vores mere avancerede kodelåse er 
du velkommen til at kontakte vores salgsafdeling for yderligere information om mulighederne. 
 

Farve: Skabene leveres struktur-lakeret i lys grå. Specielle farver leveres mod tillæg. 
 

Model Udvendige mål (mm) Indvendige mål (mm) Volumen Antal 
Hylder 

Vægt 
(kg) Højde Bredde Dybde Højde Bredde Dybde (Liter) 

Garant 46 490 480 445 330 332 290 32 1 101 

Garant 67 670 480 445 510 332 290 49 1 131 

Garant 75 750 555 547 590 407 388 93 1 179 

Garant 95 980 545 445 820 397 290 93 2 191 

Garant 133 1336 701 580 1142 527 388 233 2 373 

Garant 165 1652 701 580 1459 527 388 298 3 452 

 


