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ROBUR SAFE
informerer

Spennende NYHETER !
Elektronisk kodelås godkjent av NSM
Wittkopp - TwinLock
Kan styre flere låser fra felles panel og kan leveres med

September 2011
Nyheter:
• Mer en 1000 K-skap installert
• Robur Sikkerhetsskap som
K-skap
• Nøkkelskap
• Robur Hvelvdører
• Robur Verdiskap
• Twinlock - elektronisk kodelås
godkjent av NSM
• Våpenskap

Kontakt oss:

Robur Safe AS
Grini Næringspark 12
1361 Østerås

TwinLock er en av de mest avanserte låsene på
markedet og er utrustet med doble driftssystemer.
Låsen kan styres med 2 masterkoder og opptil 35
forskjellige bruker koder.
Låsen er motordrevet og er utrustet med mange
forskjellige praktiske funksjoner. Kan også leveres med
fingerleser kombinert med adgangskort.

Robur 4 skuffer K-skap med
integrert elektronisk kodelås
Robur har lansert en oppfølger til
sine populære K-skap. Nå kan vi
også levere 4 skuffer beregnet for
hengemapper eller saksmapper.
Skapet kan kodes med individuelle
koder som styrer hvilke skuffer man
skal ha tilgang til.

Telefon: 67166600
Mail: info.no@robursafe.com
web: www.robursafe.no

Robur verdiskap for oppbevaring av HEMMELIG

Robur postskap
for K-gradering
Skapet er basert på Robur
FG Godkjent
sikkerhetsskap RSK
1900 /2 og har
plass for 20 postkasser.

Skapet utrustes med 2 stk Wittkopp
Twin Lock.
Robur har et av markedets største
utvalg av verdiskap klassifisert for
oppbevaring av hemmelig.
Skapene kan leveres i forskjellige
sikkerhets nivåer og i en rekke
forskjellige dimensjoner, med et stort
utvalg i lås-alternativ

ROBUR SAFE

Side 2

K-skap - oppbevaring av konfidensielt
RSH 2000 NF
Robur safe har i samarbeid med Forsvarsdepartementet
og NSM utviklet et K-skap med integrert elektronisk
kodelås. Skapet leveres i 2 utførelser, som 2 skuffer
til å plassere under skrivebord eller som et 4 skuffer
for tradisjonell arkivering.
Skapene er godkjent av NSM for oppbevaring av
dokumenter og materiell som er klassifisert som
konfidensielt
Begge utførelser er utrustet med ROBURs unike
integrerte elektroniske kodelås.
Kodelåsen har mange innebygde funksjoner og
programmeres via en unik masterkode. 2 skuffer
skapet er utrustet med låsbare trinser, har egen
rekvisitaskuff, en diverse skuff og en romslig
hengemappe skuff.
4 skuffer skapet leveres med 4 romslige skuffer
som er ferdig utrustet for hengemapper.

RSK - Robur sikkerhetsskap.
Sikkerhetsskapene er testet av SSF og sertifisert av SBSC i hht til SS 3492 og
tilfredstiller FG s krav til sikkerhetsskap og NSM krav til oppbevaring av
konfidensielt. Skapene leveres i 6 forskjellige størrelser og kan leveres med
nøkkellås, mekanisk eller elektroniske kodelås, samt kombinasjon av disse.

Spesial løsninger
I samarbeide med våre
kunder har vi og kan vi
tilpasse skapene til
spesielle behov.
Her er eksempel på
oppbevaring av pistoler
samt inn og utlevering
av post
RSK 1600

RSK 1900
RSK 1900/2

ROBUR nøkkelskap
Testet av SSF og sertifisert
av SBSC i hht SS 3492
tilsvarende FG godkjent
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Hemmelig

-

oppbevaring av hemmelig

NSM regler for oppbevaring av hemmelig og strengt
hemmelig
Informasjon gradert HEMMELIG eller STRENGT HEMMELIG skal oppbevares i et
sperret område sikret i samsvar med § 6-9 henholdsvis sjette og syvende ledd.
Informasjon gradert HEMMELIG kan alternativt oppbevares i godkjent
oppbevaringsenhet plassert innenfor beskyttet område. Informasjon gradert STRENGT
HEMMELIG kan alternativt oppbevares i godkjent oppbevaringsenhet plassert innenfor
et sperret område som er sikret i samsvar med § 6-9 femte ledd.
Dør til oppbevaringsenhet eller hvelv for HEMMELIG eller STRENGT HEMMELIG skal
være utstyrt med to godkjente låsenheter, hvorav minst en kombinasjonslås. Døren skal
ha tilstrekkelige sperremekanismer på hengselsiden. Oppbevaringsenheten skal veie
minimum 300 kg eller være boltet fast til vegg eller gulv.

Robur Verdiskap og Hvelvdører
Skap og dører er testet hos SSF og sertifisert av
SBSC ihenhold til den Europeiske sikkerhetsnorm
EN 1143-1 og kan leveres i klassene grade I, II, III,
IV, V og VI EX
Robur hvelvdører kan leveres opptil grade X EX CD
Robur har et av markedets bredeste sortiment
på verdiskap. Alle skap kan leveres med låsbare
innredninger etter behov
Kontakt oss for ytterligere opplysninger om
dimensjoner og ekstra ustyr.

Godkjente lås
Robur leverer et bredt sortiment av godkjente lås, og har som standard
lås FAS 6890 omstilbar nøkkellås, S&G 8550 MP mekanisk kodelås og
Wittkopp elektronisk kodelås.
Fas 6890 omstilbar nøkkellås
og er standard
på alle våre
skap

Wittkopp Twin Lock, er godkjent av
NSM og er en lås med mange spennende funksjoner,
bl.a. BioPin, "oneTime kode", og kan styre flere låser
med felles panel, koden settes ved hjelp av piltaster.
Be om ytterligere informasjon.

Egen Serviceavdeling
ROBUR har egen serviceavdeling med spesialister
innenfor lås, mekanikk og elektronikk. Våre folk
dekker hele landet, og vi monterer lås på sikkerhets
utstyr som K-skap, verdiskap for hemmelig og hvelv dører

Sargent and Greenleaf
S&G 8550 MP mekanisk
kode lås. Godkjent av NSM
Monteres ofte sammen med
FAS 6890 i kombinasjon.
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Våpenska, brannsikredokumentskap og verdisikring

ROBUR Brannsikrede dokument og
arkivvskap
Vi har et bredt utvalg av testede brannsikred
dokument og arkivskap i bredt utvalg av
størrelser og løsninger.

ROBUR Våpenskap
Be om ytterligere informasjon

Brannsikrede oppbevaringsbokser for
sikring av viktige dokumenter, originaler
etc. Kan benyttes sammen med SOHO
verdioppbevaringsskap

SOHO Verdioppbevaringsskap -egner
seg for oppbevaring av verdisaker, bærbar PC
eller andre gjenstander man ikke ønsker skal
være for lett tilgjengelig. Skapene leveres med
elektronisk kodelås og er beregnet for
fastbolting. Bolter medfølger. Skapet er også
utrustet

MBG 20 m/nøkkellås

Besøk vår utstilling i Grini Næringspark
Se vårt brede utvalg av sikkerhets produkter
Robur Safe er en av Europas ledende produsenter og leverandør av
fysisk sikkerhet og har vært leverandør til det norske
sikkerhetsmarkedet i over 40 år.
Vi er i dag en betydelig leverandør av fysisk sikkerhet til Bank, Post,
store kjeder, Forsvaret og offentlig virksomhet.
Besøk oss eller ta kontakt:
Besøksadresse: Grini Næringspark 12
1361 Østerås
Telefon:
67166600
Mail:
info.no@robursafe.com

