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Combination af Design & Egenskaber

Godkendt opbevaring:

Combi boksen blev udviklet på baggrund af vores 

brugere og deres tilbagemeldinger og ønsker. En 

boks med fokus på:

� � � � Brugervenlighed & Design 

� � � � Montering & Reetablering

� � � � Hærværk & Angreb

Derfor så Combi´en dagens lys; produceret og 

udfærdiget i 6mm hærdet stål med plads til både 

adgangskort og nøglebundter. Dertil kan boksen 

”en-håndbetjenes”, hvilket er essentielt i situationer 

hånd nummer 2 er beskæftiget (mobiltelefon, 

mapper og papirer, medicin o.s.v.).

Sikkerhed:

Selve konstruktionen af boksen udøver maksimal 

beskyttelse til cylinderen. Omringet af 6mm hærdet 

stål og tilgang til cylinderen i højre eller venstre side, 

giver dette maksimal sikkerhed til adgangsemnet. 

Låsemekanisme er placeret bagerst i boksen, og 

påvirkes ikke ved hærværk.

Potentiale:

Brugervenligheden har i udviklingen været 

førsteprioritet. Derfor kan boksen også leveres i 

enten højre eller venstre åbnet, hvormed denne kan 

placeres på alle potentielle lokaliteter samtidig med 

at den er sikkerhedsmæssig korrekt placeret og 

monteret. Design har gjort sit entré i markedet for 

nøgleboksen, og det må frem for alt ikke ”signalere 

adgang til 3. part” som f.eks. hjemmeplejen - og det 

er lykkedes med Combi´en.

Konklusion:

Krav fra begge sider af loven har betydet øget fokus 

på opbevaring af adgangsemner. Boks, lokalitet, 

personel, og cylinder skal alle være certificeret og 

opretholde godkendelse før end kæden er stærk 

nok. Combi´en er patenteret og godkendt og bliver 

den dag i dag anvendt bredt i markedet.

Godkendt boks der kombinerer mulighederne

Hoved overskrifte



Birepo A/S � Håndværkerbyen 17 � 2670 Greve � Telefon +45 4390 3733  � www.birepo.dk � info@birepo.dk

Where security meets intelligence

Varianter, tillbehör & specifikationer:

Skuffe DIM: B62xH48xD66

B-Lock Combi visualiseret

Magnet switch med 

 2 meter 4-leder kabel

Hegnsbeslag

 DIM: B92xH126xD69

Befæstning

Fischer dübel 10 x 100

Beslag til vindue

DIM: B95xH186xD10xD1

Birepo er Skandinaviens største & eneste producent og leverandør af såvel mekaniske,

elektro-mekaniske og fuld intelligente sikringsløsninger. Med over 20 patenter og 

godkendelser i portefølje serien B-Lock, er platformen skabt til alle niveauer 

af løsninger indenfor sikring og adgang til 3. part
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B-Lock Combi

Højre åbnet

DIM: B92xH126xD69 B-Lock Combi

Venstre åbnet

Oval eller 30/35mm 

dråbeværk – standard 

cylindre

Montageboks m/klemmer 

DIM: B107xH167xD35

Eksempel på logo


