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Where security meets intelligence

Indvendig montering og aflåsning:

Ved hjælp af vores unikke containersikring, har vi 

fjernet muligheden for at angribe lås og sikring 

udefra og opnår dermed markedets sikreste løsning. 

Aflåsning sker ved almindelig godkendt rund 

standard cylinder i alle gældende systemer. Med 

denne ”B-Lock Containerbom II” patenteret og 

godkendte løsning opnår du en sikker løsning. 

Unik egenskab og udbytte:  

� Indvendig monteret

� Ingen udvendige angrebspunkter

� Anvendes godkendt sikkerhedscylinder

� Mulighed for ekstra hængsel og skæresikring

� Maximal sikkerhed = høj trykhed

Forsikringsselskaberne og godkendelser:

B-Lock Containerbom II er godkendt efter SSF 

1051:1 i Klasse 5 (højeste klasse) både i Danmark og 

andre europæiske lande og samtidig registreret på 

Forsikring & Pension’s hjemmeside over godkendte 

sikringsprodukter. 

B-Lock containerbom II sikring af opbevaring: 

Niveauet og behovet for sikkerhed har flyttet sig. 

Bygninger er i dag ofte så godt sikret, at tyvenes 

fokus nu er rettet mod de værdier, der er opbevaret 

udenfor de sikrede områder. Det er derfor en god 

ide at rette fokus mod container, og sikrer dem mod 

tyverier fremover.

Gennem et øget fokus på sikkerheden omkring 

opbevaring og transport af gods, kan 

virksomhederne opleve en nedgang i tyveri fra f.eks. 

byggepladser, transportcontainere mv. Skaden 

begrænser sig ikke kun til det man får stjålet, ofte er 

det følgeskaderne som genanskaffelsen og mistet 

mulighed for at udføre arbejdet i kortere eller 

længere periode alt efter tyveriets omfang. 

B-Lock Containerbom II er svaret på netop den 

udfordring vedrørende sikring af værdierne i 

containerne.

 

Godkendt afsikring og låsning af container 

med B-Lock Containerbom II.

Unikt koncept til sikring af gods i container - indvendig montering og aflåsning.
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Varianter, tilbehør & specifikationer:

Set udefra Sikringscylinder & 

låsekasse

Hængsel sikring Skæresikring

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, samt medlem af brancheorganisationerne: Tekniq & Sikkerhedsbranchen.
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B-Lock Containerbom II monteres indvendigt 


