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Where security meets intelligence

Enkel administration og sikker opbevaring af adgangsemner 

Godkendte nøgleskabe:

Komplet sortiment af godkendte nøgleskabe, der i 

sin udformning repræsenterer kvalitet og sikkerhed. 

Designet er i modsætning til andre smalt og skaber 

dermed en brugbarhed i rum og lokaliteter hvor 

man normalt ikke ville anvende dem.

Skab niveauet og sikkerheden:

At håndtere, administrere samt opbevare 

adgangsemner skal i dag forestås efter regelsættet. 

Det er et fokusområde, da de er adgangsvejen til 

økonomisk gevinst, som f.eks.:

���� Huse og ejendomme

���� Biler og andre køretøjer

Behovet er selvskabt:

I forbindelse med udviklingen af forretningen steg 

forventningerne til service og tilgængelighed. Det 

skabte en nødvendighed for at opbevare andres 

adgangsemner, og i takt med stigende 

forsikringsmæssige krav, et behov for at opbevare 

disse administrativt enkelt og sikringsmæssigt 

optimalt ud fra de stillede retningslinjer.

Produktion – fra montage til brug:

Skabene er udført i 4 mm. tykke stålplader, og 

døren er udført med kraftig bagfals og 4 stålrigler. 

Manganplader beskytter lås og rigler mod 

opboring, og skabene fastboltes gennem ryggen, 

udføres i henhold til regelsættet. Montering er dog 

aldrig bedre end lokaliteten, hvilket kan betyde 

alternativ placering, hvis først valgte ikke er godt 

nok.

Mekanisk eller elektronisk:

Valg af åbningsmetoder er frit, men bør vælges ud 

fra sikkerhed, administration og ikke mindst 

økonomi. Alle skabe fås enten med:

���� Mekanisk lås og dertil 2 medfølgende 

nøgler (omstilling kan forestås)

���� Elektronisk kodelås på op til 6 cifre.

Andet end nøgler, f.eks. nummerplader:

Disse nøgleskabe skaber også mulighed for anden 

opbevaring. Med B-Lock Storage konceptet åbnes 

der op for andre behov, da skabenes nedre 

regioner er til fri afbenyttelse.

Hoved overskrifte
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Varianter, tilbehør & specifikationer:

Foto af B-Lock Storage 2

Alle skabe aflåses i top, bund og side

Farven er standard lys grå, mulighed for logo plade

Standard mekanisk lås og 

2 medfølgende nøgler

Kode lås - 6 ciffer

Benytter 9V PP3 batteri i 

professionel kvalitet

Store og anvendelige kroge 

til nøglebunder eller 

bilnøgler

Alle kroge er nummereret

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

 

Birepo’s løsninger er F & P registeret, patenteret, certificeret og vi underviser på TEC & DBI/Nusa, samt medlem af brancheorganisationerne: Tekniq & Sikkerhedsbranchen.
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B-Lock Storage 1: 57 nøgler  - H490 x B360 x D145 -  40 Kg.

B-Lock Storage 2: 116 nøgler  - H600 x B540 x D200 - 70 Kg.

B-Lock Storage 3: 212 nøgler  - H1010 x B590 x D200 - 95 Kg.


