Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP4 säkerhetsskåp SSF3492

SP4, vårt minsta skåp lämpligt för 3-4 gevär. Levereras med omställningsbart högsäkerhetslås med 2 korta nycklar. Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se nedan.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.
I leveransen ingår även vapenstöd, bottenmatta och en LED-lampa.

Pris: 2.995:- inkl. moms.

Rek. pris: 3.194:Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.

		

Belysning i ingår!

		
Trådlös LED lampa ingår. Stark och
		
ljus LED-lampa med automatisk
		
rörelsesensor och inbyggd magnet.
Batteridriven och mycket lätt att installera!
Tre inställningar - Auto/På/Av. Lyser automatisk
upp mörka områden när det behövs!

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du inte kan
eller vill förankra skåpet i golvet är betongsockeln
ett bra alternativ. Finns i olika storlekar och priser!

Elektroniskt kodlås.

Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den senaste tekniken: Universal Rotobolt.
Pris 1.500:-. Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan
batteri- eller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).

Hämtpris 2.995:- eller 250:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP4 fakta: Art.nr. 11005502. H*B*D 1200*320*250, volym 96 l.
Invändigt H*B*D 1190*310*180 mm. Dagmått H*B 1080*180 mm. Vikt ca 65 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP55 säkerhetsskåp SSF3492.

SP55, vår storsäljare, lämplig för 4-5 gevär. Levereras med omställningsbart högsäkerhetslås med 2 korta nycklar. Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se nedan.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.
I leveransen ingår även vapenstöd, bottenmatta och ett skjutmål.

Pris: 3.195:- inkl. moms.

Rek. pris: 3.445:Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
“Det levande målet” ingår!
Ett skjutmål som rullar runt
efter en träff för spännande
och rolig målskjutning.

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du inte kan
eller vill förankra skåpet i golvet är betongsockeln
ett bra alternativ. Finns i olika storlekar och priser!

Elektroniskt kodlås.

Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den senaste tekniken: Universal Rotobolt.
Pris 1.500:-. Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan
batteri- eller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).

Hämtpris 3.195:- eller 266:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP55 fakta: Art.nr. 110055. H*B*D 1200*350*280 mm, volym 117 l.
Invändigt H*B*D 1190*340*210 mm. Dagmått H*B 1080*210 mm. Vikt ca 71 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden		

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		
		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP65 säkerhetsskåp SSF3492.

SP65, lämplig för upp till 6 gevär.
Levereras med omställningsbart högsäkerhetslås med 2 korta nycklar.
Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se nedan.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.
I leveransen ingår även vapenstöd, bottenmatta och ett skjutmål.

Pris: 3.995:- inkl. moms.

Rek. pris: 4.245:Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
“Det levande målet” ingår!
Ett skjutmål som rullar runt
efter en träff för spännande
och rolig målskjutning.

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du inte kan
eller vill förankra skåpet i golvet är betongsockeln
ett bra alternativ. Finns i olika storlekar och priser!

Elektroniskt kodlås.

Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den senaste tekniken: Universal Rotobolt.
Pris 1.500:-. Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan
batteri- eller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).

Hämtpris 3.995:- eller 333:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP65 fakta: Art.nr. 110065. H*B*D 1250*380*280 mm, vikt ca 80 kg.
Invändigt H*B*D 1240*370*210 mm. Dagmått H*B 1130*240 mm. Volym 133 l.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP66 säkerhetsskåp SSF3492.

SP66, ett komplett skåp lämpligt för upp till 6 gevär.
Levereras med omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar.
Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se nedan.
Skåpet levereras med två justerbara hyllor samt 5 förvaringslådor i dörren, bottenmatta,
LED-lampa samt vapenhållare för gevär.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i
botten och i ryggen.

Pris: 3.995:- inkl. moms.

Rek. pris: 5.194:Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.

Belysning i ingår!

Trådlös LED lampa ingår. Stark och
ljus LED-lampa med automatisk
rörelsesensor och inbyggd magnet.
Batteridriven och mycket lätt att installera!
Tre inställningar - Auto/På/Av.
Lyser automatiskt upp mörka områden när det behövs!

Betongsockel

För att komma upp i rätt
vikt eller om du inte kan eller vill förankra skåpet i
golvet är betongsockeln ett bra alternativ.
Finns i olika storlekar och priser!

Elektroniskt kodlås.

Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den senaste tekniken: Universal Rotobolt.
Pris 1.500:-. Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan
batteri- eller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).

Hämtpris 3.995:- eller 333:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP66 fakta: Art.nr. 110066. H*B*D 1250*420*300 mm, Vikt ca 93 kg.
Invändigt H*B*D 1240*410*230 mm. Dagmått H*B 1130*280 mm. Volym 157 l.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden		

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		
		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP4E Svart skåp med belysning och kodlås!

SP4ESvart, vårt minsta säkerhetsskåp lämpligt för 3-4 gevär.
Skåpet är svart och försett med ett elektroniskt kodlås med belysning samt belysning i skåpet.
Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller
eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).
I leveransen ingår vapenstöd och en bottenmatta.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i
botten och i ryggen.

Pris: 3.995:-

inkl. moms.

Rek. pris: 5.644:Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.

Belysning i skåpet ingår!

Trådlös LED lampa ingår. Stark och ljus LED-lampa
med automatisk rörelsesensor och inbyggd magnet.
Batteridriven och mycket lätt att installera!
Tre inställningar - Auto/På/Av. Lyser automatiskt upp
mörka områden när det behövs!
Går även att köpa separat.

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du inte kan
eller vill förankra skåpet i golvet är betongsockeln
ett bra alternativ. Finns i olika storlekar och priser!

Belyst elektroniskt kodlås
samt belysning i skåpet ingår!

Hämtpris 3.995:- eller 333:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP4 Svart fakta: Art.nr. 11005505. H*B*D 1200*320*250, volym 96 l.
Invändigt H*B*D 1190*310*180 mm. Dagmått H*B 1080*180 mm. Vikt ca 65 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP8 Mini säkerhetsskåp SSF3492

SP8 MINI, ett skåp för upp till 8 gevär.
Levereras med ett omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar.
Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se nedan.
I leveransen ingår en ”topphylla” (med möjlighet att placera gevärspiporna bakom),
3 st fasta hyllor i dörren, vapenstöd, skjutmål och en bottenmatta.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.

Pris: 4.195:-

inkl. moms. (Rek. pris: 4.445:-)
Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till gatuadress fr. 595:- tillkommer.
“Det levande målet” ingår!
Ett skjutmål som rullar
runt efter en träff för
spännande och rolig
målskjutning.

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du
inte kan eller vill förankra skåpet i golvet
är betongsockeln ett bra alternativ.
Finns i olika storlekar och priser!

Elektroniskt kodlås.

Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den senaste tekniken: Universal Rotobolt.
Pris 1.500:-. Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan
batteri- eller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-)

Hämtpris 4.195:- eller 350:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP8 Mini fakta: Art.nr. 11008817. H*B*D 1250*500*300, volym 188 l.
Invändigt H*B*D 1240*490*230 mm. Dagmått H*B 1080*360 mm. Vikt ca 95 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden		

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		
		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP8 MiniE Svart med belysning och kodlås!

SP8MiniE svart, ett certifierat säkerhetsskåp lämpligt för upp till 8 gevär.
Skåpet är svart och försett med belyst elektroniskt kodlås samt belysning i skåpet.
Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller
eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).
I leveransen ingår en ”topphylla” (med möjlighet att placera gevärspiporna bakom), 3 st fasta
hyllor i dörren, vapenstöd, elektroniskt kodlås samt samt skåpbelysning och en bottenmatta.

Pris: 4.995:-

inkl. moms. (Rek. pris: 6.844:-)

Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till gatuadress fr. 595:- tillkommer.

Belysning i skåpet ingår!

Trådlös LED lampa ingår. Stark och ljus
LED-lampa med automatisk rörelsesensor och
inbyggd magnet. Batteridriven och mycket lätt
att installera!
Tre inställningar - Auto/På/Av.
Lyser automatiskt upp mörka områden när det
behövs! Går även att köpa separat.

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du
inte kan eller vill förankra skåpet i golvet
är betongsockeln ett bra alternativ.
Finns i olika storlekar och priser!

Belyst elektroniskt kodlås
samt belysning i skåpet ingår!

Hämtpris 4.995:- eller 417:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP8 Mini fakta: Art.nr. 11008819. H*B*D 1250*500*300, volym 188 l.
Invändigt H*B*D 1240*490*230 mm. Dagmått H*B 1080*360 mm. Vikt ca 95 kg.

Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP75 säkerhetsskåp SSF3492.

SP75, lämplig för upp till 6 gevär.
Levereras med omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar.
Elektroniskt kodkodlås går att få som alternativ, se nedan.
Skåpet levereras med topphylla, två förvaringshyllor i dörren, bottenmatta, skjutmål
samt vapenhållare för gevär.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i
botten och i ryggen.

Pris: 5.195:- inkl. moms.
Rek. pris: 5.445:Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till gatuadress fr. 595:- tillkommer.

“Det levande målet” ingår!
Ett skjutmål som rullar runt
efter en träff för spännande
och rolig målskjutning.

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du inte kan
eller vill förankra skåpet i golvet är betongsockeln
ett bra alternativ. Finns i olika storlekar och priser!

Elektroniskt kodlås.

Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den senaste tekniken: Universal Rotobolt.
Pris 1.500:-. Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan
batteri- eller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).

Hämtpris 5.195:- eller 433:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP75 fakta: Art.nr. 110075. H*B*D 1500*380*280 mm, volym 159 l.
Invändigt H*B*D 1490*370*210 mm. Dagmått H*B 1380*240 mm. Vikt ca 110 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden		

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		
		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP8 säkerhetsskåp med brandbox

SP8, ett säkerhetsskåp certifierat enligt SSF3492, för upp till 8 gevär.
Levereras med omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar.
Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se nedan.
I leveransen ingår vapenstöd, bottenmatta, skjutmål, justerbar topphylla och
2 st fasta hyllor i dörren. Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.

Pris: 5.395:-

inkl. moms. (Rek. pris: 6.340:-)
SP8 med elektroniskt kodlås och en
Honeywell brandbox!
Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till gatuadress fr. 595:- tillkommer.

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du
inte kan eller vill förankra skåpet i golvet
är betongsockeln ett bra alternativ.
Finns i olika storlekar och priser!

Elektroniskt kodlås.

Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med
den senaste tekniken: Universal Rotobolt.
Pris 1.500:-. Låset kan kompletteras med
en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller eldrift.
Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).

Hämtpris 5.395- eller 450:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP8 fakta: Art.nr. 11008818. H*B*D 1500*500*300, volym 225 l.
Invändigt H*B*D 1490*490*230 mm. Dagmått H*B 1380*360 mm. Vikt ca 130 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP66E svart med belysning och kodlås!

SP66E svart, ett säkerhetsskåp lämpligt för upp till 6 gevär.
Skåpet är svart och försett med ett elektroniskt kodlås med belysning samt belysning i skåpet.
Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller
eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).
Skåpet levereras med två justerbara hyllor samt 5 förvaringslådor i dörren, bottenmatta samt
vapenhållare för gevär. Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.

Pris: 5.495:- inkl. moms.
(Rek. pris: 7.644:-)
SP66E, svart med belyst elektroniskt kodlås.
Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till gatuadress fr. 595:- tillkommer.

Belysning i skåpet ingår!

Trådlös LED lampa ingår. Stark och ljus LED-lampa
med automatisk rörelsesensor och inbyggd magnet.
Batteridriven och mycket lätt att installera!
Tre inställningar - Auto/På/Av. Lyser automatiskt
upp mörka områden när det behövs!
Går även att köpa separat

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du inte kan
eller vill förankra skåpet i golvet är betongsockeln
ett bra alternativ.
Finns i olika storlekar och priser!

Belyst elektroniskt kodlås
samt belysning i skåpet ingår!

Hämtpris 5.495:- eller 458:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP66E svart fakta: Art.nr. 11006603. H*B*D 1250*420*300 mm, volym 157 l.
Invändigt H*B*D 1240*410*230 mm. Dagmått H*B 1130*280 mm. Vikt ca 93 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden		

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		
		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP8E svart med belysning och kodlås
samt en Honeywell brandbox!

SP8E Svart, ett skåp för upp till 8 gevär.
Skåpet är svart och försett med belyst elektroniskt kodlås samt belysning i skåpet.
Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller
eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).
I leveransen ingår vapenstöd, bottenmatta, skjutmål, topphylla och 2 st fasta hyllor i dörren.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.

Pris: 5.995:-

inkl. moms. (Rek. pris: 7.340:-)

Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till gatuadress fr. 595:- tillkommer.

Belysning i skåpet ingår!

Trådlös LED lampa ingår. Stark och ljus
LED-lampa med automatisk rörelsesensor och
inbyggd magnet. Batteridriven och mycket lätt
att installera!
Tre inställningar - Auto/På/Av.
Lyser automatiskt upp mörka områden när det
behövs! Går även att köpa separat.

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du
inte kan eller vill förankra skåpet i golvet
är betongsockeln ett bra alternativ.
Finns i olika storlekar och priser!
Belyst elektroniskt kodlås
samt belysning i skåpet ingår!

Hämtpris 5.995- eller 500:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP8E Svart fakta: Art.nr. 11008820. H*B*D 1500*500*300, volym 225 l.
Invändigt H*B*D 1490*490*230 mm. Dagmått H*B 1380*360 mm. Vikt ca 130 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP77 säkerhetsskåp SSF3492.

SP77, lämpligt för upp till 8 gevär och godkänt för 20 gevär.
Levereras med ett omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar.
Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se nedan.
Skåpet levereras med topphylla, löstagbar vändbar mellanvägg med två halvhyllor,
tre förvaringshyllor i dörren, bottenmatta, skjutmål samt vapenstöd.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten
och i ryggen.

Pris: 6.095:- inkl. moms.
Rek. pris: 6.345:Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till gatuadress fr. 595:- tillkommer.
“Det levande målet” ingår!
Ett skjutmål som rullar runt
efter en träff för spännande
och rolig målskjutning.

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du inte kan
eller vill förankra skåpet i golvet är betongsockeln
ett bra alternativ. Finns i olika storlekar och priser!

Elektroniskt kodlås.

Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den senaste tekniken: Universal Rotobolt.
Pris 1.500:-. Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan
batteri- eller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).

Hämtpris 6.095:- eller 508:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP77 fakta: Art.nr. 110077. H*B*D 1500*420*400 mm, vikt ca 135 kg.
Invändigt H*B*D 1490*410*330 mm. Dagmått H*B 1380*280 mm. Volym 252 l.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden		

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		
		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP88 säkerhetsskåp SSF3492.

SP88, Sveriges mest sålda ”stora” skåp de senaste åren.
Lämplig förvaring för upp till 16 gevär men godkänt för 20 gevär.
Levereras med omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar.
Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se tillbehör.
Skåpet levereras med topphylla, löstagbar vändbar mellanvägg med två halvhyllor, fem
förvaringshyllor i dörren, vapenhållare samt nyckelkroklist fastsatt i dörren.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.

Pris: 6.295:-

inkl. moms. (Rek. pris: 7.240:-)

SP88 och en Honeywell brandbox.
Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till gatuadress fr. 595:- tillkommer.

En Honeywell brandbox och
ett skjutmål ingår när du
köper detta skåp!

Byt upp dig!
Tillägg för stor A4 brandbox är 200:-

Elektroniskt kodlås.

Köp till ett lättanvänt högsäkerhetslås med den senaste tekniken: Universal Rotobolt.
Pris 1.500:-. Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan
batteri- eller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).

Hämtpris 6.295:- eller 525:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP88 fakta: Art.nr. 110088. H*B*D 1500*550*400 mm, vikt ca 152 kg.
Invändigt H*B*D 1490*540*330 mm. Dagmått H*B 1380*410 mm. Volym 330 l.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP88E säkerhetsskåp SSF3492. Originalet!

SP88E, Sveriges mest sålda ”stora” skåp de senaste åren.
Lämplig för upp till 16 gevär men godkänt för 20 gevär.
Skåpet är försett med ett elektroniskt kodlås med belyst knappsats.
Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batterieller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:-(Ord. 595:-).
Skåpet levereras med topphylla, löstagbar vändbar mellanvägg med två halvhyllor, fem
förvaringshyllor i dörren, vapenhållare, en LED-lampa samt nyckelkroklist fastsatt i dörren.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.

Pris: 6.995:-

inkl. moms. (Rek. pris: 8.689:-)

SP88E med elektroniskt kodlås
och en Honeywell brandbox.
Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till gatuadress fr. 595:- tillkommer.

Belysning i ingår!

Trådlös LED lampa ingår. Stark och
ljus LED-lampa med automatisk
rörelsesensor och inbyggd magnet.
Batteridriven och mycket lätt att installera!
Tre inställningar - Auto/På/Av.
Lyser automatiskt upp mörka områden
när det behövs!

Hämtpris 6.995:- eller 583:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP88E fakta: Art.nr. 11008800. H*B*D 1500*550*400 mm, volym 330 l.
Invändigt H*B*D 1490*540*330 mm. Dagmått H*B 1380*410 mm. Vikt ca 152 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden		

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		
		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP88E, svart skåp med belysning och kodlås
samt en Honeywell A4-brandbox!

SP88E är Sveriges mest sålda ”stora” skåp de senaste åren.
Skåpet är svart och försett med belyst elektroniskt kodlås samt belysning i skåpet.
Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller
eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).
Lämplig för upp till 16 gevär men godkänt för 20 gevär. Skåpet levereras med topphylla,
löstagbar vändbar mellanvägg med två halvhyllor, fem förvaringshyllor i dörren,
vapenhållare, samt en nyckelkroklist fastsatt i dörren. Alla hyllor är vita.
Lätt att förankra tack vare fyra
förankringshål i botten och i ryggen.

Pris: 7.995:-

inkl. moms. (Rek. pris: 9.839:-)
Svart SP88E med elektroniskt kodlås,
belysning och en Honeywell A4-brandbox.
Priset gäller vid leverans från Huddinge.
Ev. frakt till gatuadress fr. 595:- tillkommer.
Belysning i skåpet ingår!

Trådlös LED lampa ingår. Stark och ljus
LED-lampa med automatisk rörelsesensor
och inbyggd magnet. Batteridriven och
mycket lätt att installera!
Tre inställningar - Auto/På/Av.
Lyser automatiskt upp mörka områden
när det behövs! Går även att köpa separat:

Stor A4 brandbox från
Honeywell ingår när du
köper detta paket!

Belyst elektroniskt kodlås
samt belysning i skåpet ingår!

Hämtpris 7.995:- eller 666:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP88E svart fakta: Art.nr. 11008801. H*B*D 1500*550*400 mm, volym 330 l.
Invändigt H*B*D 1490*540*330 mm. Dagmått H*B 1380*410 mm. Vikt ca 152 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP88EBox säkerhetsskåp SSF3492.

SP88EBox är byggt på SP88 som är Sveriges mest sålda ”stora” skåp de senaste åren.
Högst upp i skåpet finns ett låsbart fack. Finns i tre färger; vit, svart och röd.
Lämplig förvaring för upp till 16 gevär men godkänt för 20 gevär.
Skåpet är försett med elektroniskt kodlås. Låset kan kompletteras med en
9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller eldrift.
Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).
Skåpet levereras med en helhylla, löstagbar vändbar mellanvägg med två halvhyllor, fem
förvaringshyllor i dörren, vapenhållare samt en nyckelkroklist i dörren. Alla hyllor är vita.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.
Färgtillägg svart och röd 1.000:-.Belysning på kodlåset och i skåpet ingår.

Pris vit: 8.595:-

inkl. moms.

Priset gäller vid leverans från Huddinge. Ev. frakt till gatuadress fr. 595:- tillkommer.

Hämtpris från 8.595:- eller 716:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP88Box fakta. Art.nr vit 11008803, svart 11008802, röd 11008806.
H*B*D = 1500*550*400 mm, vikt ca 152 kg.
Invändigt H*B*D 1490*540*330 mm. Dagmått H*B 1180*410 mm. Volym 286 l.
Boxstorlek: H*B*D 250*540*330 Dagmått H*B 155*330 mm. Volym 45 l.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden		

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		
		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP99E, säkerhetsskåp SSF3492.

Ett av våra största vapenskåp, godkänt för upp till 20 gevär.
Skåpet är försett med elektroniskt kodlås.
Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller
eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).
Skåpet levereras med topphylla, fem hyllor i dörren, vapenhållare, brandbox samt en
nyckelkroklist fastsatt i dörren.
Lätt att förankra tack vare fyra
förankringshål i botten och i ryggen.

Pris: 10.085:inkl. moms.

Rek. pris: 11.285:-. Priset gäller vid
leverans från Huddinge. Ev. frakt till
gatuadress fr. 595:- tillkommer.
Byt upp dig!
Tillägg för stor A4 brandbox är 200:-

Nyhet!
SP99 kan kompletteras med
mellanvägg och halvhyllor!
Hämtpris 10.085:- eller 758:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP99E fakta: Art.nr. 11009900. H*B*D 1500*650*550 mm, volym 536 l.
Invändigt H*B*D 1490*640*480 mm. Dagmått H*B 1380*510 mm. Vikt ca 200 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP11E säkerhetsskåp SSF3492.

Vårt minsta pistolskåp. Godkänt för upp till 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen.
Skåpet är försett med elektroniskt kodlås med belysning.
Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller
eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).
Skåpet levereras med ett justerbart hyllplan.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.

Pris: 5.290:-

inkl. moms. Rek. pris: 5.795:Priset gäller vid leverans från Huddinge. Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:.

En batteriadapter gör att du kan
välja mellan el och batteridrift!
Pris: 150:i samband med skåpköp.
(Rek. pris 595:-)

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du inte kan eller vill förankra skåpet i golvet är
betongsockel ett bra alternativ. Finns i olika storlekar och priser!

Hämtpris 5.290:- eller 441:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP11E fakta: Art.nr. 110012. H*B*D 450*350*400 mm, volym 63 l.
Invändigt H*B*D 440*340*330 mm. Dagmått H*B 330*210 mm. Vikt ca 45 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden		

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		
		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP22E säkerhetsskåp SSF3492.

En klassiker för förvaring av handeldsvapen. Godkänt för upp till 5 st automatvapen eller
10 st handeldsvapen. Skåpet är försett med elektroniskt kodlås med belysning.
Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batterieller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-). Skåpet
levereras med ett justerbart hyllplan. Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i
botten och i ryggen.

Pris: 5.490:-

inkl. moms. Rek. pris: 5.995:-

En batteriadapter gör att du kan
välja mellan el och batteridrift!
Pris: 150:i samband med skåpköp.
(Rek. pris 595:-)

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du inte kan eller vill förankra skåpet i golvet är
betongsockel ett bra alternativ. Finns i olika storlekar och priser!

Hämtpris 5.490:- eller 458:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP22E fakta: Art.nr. 11002200. H*B*D 750*420*300 mm, volym 94 l.
Invändigt H*B*D 740*410*230 mm. Dagmått H*B 630*280 mm. Vikt ca 75 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP33E säkerhetsskåp SSF3492.

Ett skåp för pistoler och ammunition. Godkänt för upp till 5 st automatvapen eller 10 st
handeldsvapen.
Skåpet är försett med elektroniskt kodlås med belysning.
Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller
eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).
Skåpet levereras med en justerbar hylla samt 2 hyllfack i dörren.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.

Pris: 5.790:- inkl. moms. Rek. pris: 6.295:-

Priset gäller vid leverans från Huddinge. Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:.

En batteriadapter gör att du kan
välja mellan el och batteridrift!
Pris: 150:i samband med skåpköp.
(Rek. pris 595:-)

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du inte kan eller vill förankra skåpet i golvet är
betongsockel ett bra alternativ. Finns i olika storlekar och priser!

Hämtpris 5790:- eller 483:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP33E fakta: Art.nr. 11003300. H*B*D 750*550*400 mm, vikt ca 80 kg.
Invändigt H*B*D 740*540*330 mm. Dagmått H*B 630*410 mm. Volym 165 l.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden		

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		
		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP33EBox säkerhetsskåp SSF3492.

SP33EBox är byggt på SP33 och är ett praktiskt skåp för pistoler och ammunition med ett
låsbart fack. Godkänt för upp till 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen. Skåpet är
försett med ett elektroniskt kodlås. Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det
möjligt att välja mellan batteri- eller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp:
150:- (Ord. 595:-). Högst upp i skåpet finns ett låsbart fack. Skåpet levereras med en vit
justerbar hylla samt två hyllfack och en nyckelkroklist i dörren. Lätt att förankra tack vare
fyra förankringshål i botten och i ryggen. 1.000:- färgtillägg, svart och röd.

Pris vit: 6.000:- inkl. moms. (Rek. pris: 7.790:-)

Priset gäller vid leverans från Huddinge. Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:.

Elektroniskt kodlås med
belysning samt en brandbox
ingår! Färgtillägg: 1.000:-

Hämtpris 6.000:- eller 500:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Kodlås med belysning och brandbox. Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer med 595:-.
SP33EBox fakta: Art.nr. vit 11003303, svart 11003302, röd 11003304.
H*B*D 750*550*400 mm, vikt ca 85 kg.
Invändigt H*B*D 740*540*330 mm. Dagmått H*B 430*410 mm. Volym 110 l.
Boxstorlek: H*B*D 250*540*330 Dagmått H*B 155*330 mm. Volym 55 l.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SSF3492
Cert. 16-590

SP44E säkerhetsskåp SSF3492.

Ett stort skåp för pistoler och ammunition.
Godkänt för upp till 5 st automatvapen eller 10 st handeldsvapen.
Skåpet är försett med elektroniskt kodlås med belysning.
Låset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller
eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).
Skåpet levereras med ett justerbart hyllplan.
Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och i ryggen.

Pris: 6.690:-

inkl. moms. Rek. pris: 7.195:-

Priset gäller vid leverans från Huddinge. Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:.

En batteriadapter gör att
du kan välja mellan el
och batteridrift!
Pris: 150:i samband med skåpköp.
(Rek. pris 595:-)

Betongsockel

För att komma upp i rätt vikt eller om du inte kan eller vill förankra skåpet i golvet är
betongsockel ett bra alternativ. Finns i olika storlekar och priser!

Hämtpris 6.690:- eller 558:-*/mån

*12 månaders kredit. En kampanjavgift på 295:- samt 45:- i aviavgift tillkommer.
Ev. frakt till valfri gatuadress tillkommer från 595:-.
SP44E fakta: Art.nr. 110045. H*B*D 750*650*550 mm, volym 268 l.
Invändigt H*B*D 740*640*480 mm. Dagmått H*B 630*510 mm. Vikt ca 110 kg.
Scandinavian Safe AB		
Regulatorvägen 19			
141 49 Huddinge, Sweden		

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570		
		

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se

