
K10 är den minsta modellen i K-serien av 
kassaskåp och väger lite, vilket gör att den 
är lättplacerad och blir desto säkrare när 
det förankras i golv och/eller rygg. Skå-
pet har en flyttbar hylla. Är stöldskyddad 
enligt EN-14450 S2. Kassaskåpet är också 
brandisolerat enligt DIN 4102, vilket mot-
svarar ca 20-30 min brandskydd. Rätt skåp 
om man har begränsade utrymmen men 
ändå vill skydda sina fotografier, bank- och 
värdehandlingar, kontrakt, aktiebrev m.m. 
Levereras med nyckellås med 2 nycklar.

 √ Godkänt för ca 40 000 kr

 √ Stöldskyddsklassat enligt 
EN-14450 S2

 √ Brandisolerat DIN 4102

 √ Nyckellås

 √ Utrustad med nyckellås,  
2 nycklar medföljer

Produktnamn: Kassaskåp K10.
Konstruktion och inredning: Kassaskåpet är utrustat med nyckel-
lås (medföljer 2 st nycklar) och en (1) flyttbar hyllplan. Skåpet är litet 
och lätt att placera i en rad olika miljöer. Tack vare förborrade för-
ankringshål i skåprygg och botten kan skåpet bultas fast under t.ex. 
säng eller skrivbord eller gömmas undan i ex garderob eller annan 
undanskymd plats.
Brandklass: Ej klassat, dock brandisolerat enligt DIN 4102 med 
gedigen design med isolering och dubbel skåpväg ger begränsat 
brandskydd i ca 20-30 min. 
Godkänt: Stöldskyddande enligt Europanormen EN-14450 S2 samt 
är rekommenderad för kontantförvaring upp till ca 1 basbelopp (un-
gefär 40 000 kr). VDS. Vi rekommenderar att kassaskåpet bultas fast 
vid ett eventuellt inbrott för att förhindra att tjuven tar med sig skåpet. 
Detta är ännu viktigare för mindre och lättare skåp.
Tillvalsutrustning: -
Färg: Grå (mörk), RAL 7016.
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Modell NORDSEC 
 K10

Utv. mått
Höjd, mm  275
Bredd, mm  325
Djup, mm  325

Inv. mått
Höjd, mm  200
Bredd, mm  250 
Djup, mm  225

Inredning 1 hylla

Brandklass DIN 4102

Vikt
kg  29

Volym
l  12


