
Extra långa nyckelkrokar för mer plats och speci-
ellt anpassade för bilnycklar. Passar för bilfirman, 
bilverkstaden, taxiföretaget, bilförsäljaren eller 
bilmekanikern.

Ett säkert nyckelskåp med högsäkerhetslås med 
omställningsbart nyckellås, utrustat med spräng-
säkring för extra trygg förvaring, skydd mot borr-
ning samt haklåsning på hela dörren.

Nyckeltavlorna har tydliga märkningar vilket för-
enklar nyckelhanteringen. Nyckelskåpet är utrus-
tad med 320 stycken långa nyckelkrokar med 
plats för lika många nycklar. 4 st fullt utdragbara 
nyckeltavlor för lätt åtkomst till nycklarna.

Ett kvalitetsskåp som är godkänt och certifierat 
enligt SSF 3492 i Sverige men är även godkänt i 
Danmark, Norge, Finland och Tyskland.

 √ Godkänt av försäkringsbolagen

 √ Lättarbetat nyckelskåp med långa krokar

 √ Kodlås som tillval

 √ Tydligt märkta krokar

 √ Godkänd nyckelförvaring SSF 3492

Produktnamn: Nyckelskåp NS320.
Konstruktion och inredning: 4 mm stålplåt. Lås skyddat av borr-
skyddsplatta i mangan och försett med sprängsäkring (skydd mot 
åverkan - sprängsäkringen utlöses och dörren/låset förblir låst).  
2 förankringshål i ryggen och 4 i botten. 5 st utdragbara nyckeltavlor  
med smidig hjulupphängning. Haklåsning på hela dörren.
Godkänt: Sverige enligt SSF3492. Danmark enligt Skafor (färg blå). 
Norge enligt FG och Tyskland enligt TÜV.
Brandklass: Ej klassat.
Tillvalsutrustning: Kodlås. Mer avancerat kodlås för upp till 9 unika 
koder. Tidsfördröjning. Händelseschema. Dörrbox 125 och 250. 
Nyckelkroklist för 3, 7 (och 11) krokar på dörrens insida d.v.s. det går 
att utöka antalet krokar. Inbrottslarm. Hållare för nyckelförteckning.
Färg: Ljusgrå.
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Tydlig märkning ovanför varje krok. En krok är ca 40 mm lång.

Modell NORDSEC 
 NS320  
   
Utv. mått 
Höjd, mm  750 
Bredd, mm  550 
Djup, mm  420

Antal nyckelkroklist 
st  320

Antal utdragbara 
nyckeltavlor, st  4

Vikt 
kg  100

Volym 
l  148
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