
Automatisk dörrstängare Tråghylla med avskiljare 
(tillval)

Ställbara fötter Finns i dessa färger

Godkänt brandavskiljande skåp är avsedd 
för brandskyddande förvaring av brandfarliga 
vätskor och aerosoler i t. ex. livsmedelsbuti-
ker, stormarknader, bensinstationer, färgbuti-
ker m.m.

Skåpet levereras med 5 st flyttbara plana 
hyllor och en bottenhylla.

Skåpen flyttas enkelt med pallvagn. Skåpen 
är försedda med ställbara fötter och skall 
vägas in efter flyttning.

För att få tydligare exponering av de brandfar-
liga varorna rekommenderar vi att ni komplet-
terar skåpet med vår funktionella LED-belys-
ning . Den består av två LED-stripes elegant 
monterade längs med hela höger- respektive 
vänster sida. Kablar och transformator ligger 
dolda bakom täckplåtar vilket ger ett rent och 
presentabelt intryck.

 √ Brandisolerat

 √ 5 st flyttbara hyllor ingår

 √ 2st LED-stripes längs hela sidan på   
båda sidor (tillval)

 √ Finns i färgerna: Grön, orange, röd, 
svart, vit (standard)

Artikelnummer: NORD460
Produktnamn: Brandavskiljande skåp NORD460
Konstruktion och tillverkning: Enligt sprängämnesinspektionens 
föreskrifter (SÄIFS 1996:2) skall brandfarliga varor på försäljningsställen 
hanteras på sådant sätt att betryggande säkerhet föreligger. Enligt SÄIF är 
ett säkerhetsavstånd på 6 meter från brandfarlig vara till antändbart material 
betryggande säkerhet. 3 flyttbara hyllor, ställbara fötter och extra brandsäk-
ra glas (EI30, högre klassning än SP2369). Valfri vänster- eller högerhängd 
dörr (standard vänsterhängd).
Godkänt: Enligt SP-metod 2369 och uppfyller kraven för klass 1 förvaring 
samt certifierade och P-märkta av Sveriges Provnings- och Forskningsinsti-
tut med certifikat nr 163602.
Brandklass: Ej klassat men däremot brandisolerat
Tillvalsutrustning: Led-belysning, perforerad hylla med uppsamlingstråg, 
standardhylla, hyllavdelare, trådhylla för sprayburkar/aerosoler.  
Välj en annan färg: Grön, orange, röd eller svart.
Standardfärg: Vit

Brandavskiljande skåp NORD460 BRAND- 
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 Modell                             NORD460 

Utv. mått

Höjd, mm                         1980
Bredd, mm                       865
Djup, mm                         510

Inv. mått
Höjd, mm                         1730
Bredd, mm                      760 
Djup, mm                        360

Brandklass                    Brandisolerat

Volym
l                                      481

Vikt
kg                                    285

Brandavskiljande skåp NORD460
Brandavskiljande skåp

Extra brandsäkert glas

LED-belysning (tillval)

Ställbara fötter

5st flyttbara hyllor ingår

Ledbelysning (tillval)


