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JCP Pengeskabe 
Serie Granit 

Godkendt EN1143-1 grade 1 og EN15659 LFS 30P 
 
 

Anvendelse: Granit serien gør det yderst 
attraktivt at indbrudssikre dine værdier rigtigt 
allerede i første forsøg. Uanset om du vil sikre 
dig derhjemme eller i din virksomhed. 

Skabenes konstruktion giver et stort 
rumindhold i forhold til vægten og er derfor 
velegnet til indbrudssikring af kontanter, 
smykker, nøgler, spiritus, cigaretter, IT og 
andet elektronisk udstyr. 

Den lave vægt gør det muligt at placere 
skabene uden specielle hensyn til gulvets 
bæreevne og indtransportforhold. 

Serien leveres i 3 forskellige størrelser, så det 
er nemt at finde en model, som passer til 
netop dit opbevaringsbehov. 

 
Godkendelse: Granit serien er indbrudstestet og godkendt i henhold til den fælles europæiske standard 
EN1143-1 grade 1 og er certificeret af European Certification Boards (ECB-S). Herudover er alle modeller 
brandgodkendt i henhold til EN 15659 30P 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 flytbare hylder. Anden indretning kan leveres efter ønske. 
 
Aflåsning: Skabene leveres standard med nøglelås. Elektronisk kodelås kan monteres i stedet. Vi tilbyder et 
stort udvalg i kodelåse med mange forskellige funktioner. Hvad enten du ønsker en enkelt omstilbar kode eller 
en mere avanceret lås med flere forskellige aktive brugerkoder, log, tidsstyring, tidsforsinkelse, kombineret 
nøgle og kode eller alarmopkobling så finder du en lås, der opfylder behovet. 
 
Farve: Skabene leveres struktur-lakeret i lys grå. Specielle farver leveres mod tillæg. 

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

Hylder 
Vægt 
(kg) 

Højde Bredde Dybde Højde Bredde Dybde (Liter) Højde Bredde* 

Granit 3450 340 500 345 262 424 216 24 240 400 1 93 

Granit 4450 440 500 432 362 424 302 46 340 400 1 128 

Granit 5450 540 500 432 462 424 302 59 440 400 1 149 

*Ved fuld døråbning           


