SIKRING

Er du helt sikker?
- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden

Vi har mere end 25 års erfaring med salg af tyverimærkning og sikring, så vi kender
tyvenes teknikker og foretrukne værdigenstande.
Den erfaring trækker vi ind i vores rådgivning og sørger for, at dine værdier er så
sikre, som muligt.
Med Danmarks bredeste udvalg inden for produktområderne tyverimærkning, tyverisikring og brandsikring, kan vi finde en løsning, der passer til dine behov.

- et sikkert valg ...

MobilSafe

- mobilt sikkerhedsskab til opbevaring af bærbare computere og tablets

Med et MobilSafe kan bærbare computere og tablets nemt flyttes fra lokale til lokale uden at gå på kompromis
med sikkerheden. Når skabet ikke er ’på farten’, kan det let og bekvemt fastlåses til et tyverisikringsbeslag, som
er boltet fast til en bygningsdel – eksempelvis en væg.

Fleksibel opbevaring
MobilSafe fås i forskellige modeller med mulighed for at opbevare op til 32 bærbare computere. Skabet leveres
med en midterhylde og en bundhylde samt hyldedelere, der gør det let at organisere computerne. Hyldedelerne
kan tages ud, så skabet også kan bruges til at opbevare andet elektronisk udstyr eller andre værdigenstande.

Nem opladning
Skabet har kabelbakker, så computerne kan oplades og være klar til næste brug. Når mange computere oplades
på samme tid i et skab, kan de blive varme. Afhængigt af jeres behov kan MobilSafe derfor leveres med en
ventilationsløsning, så overophedning undgås.

Høj sikkerhed
MobilSafe er et meget robust skab fremstillet af 2 mm stålplade. Lågen er undersænket, så den ikke kan
vrides op, og lågens hængsler er monteret indvendigt, så de ikke kan angribes. MobilSafe er desuden testet og
godkendt af Forsikring & Pension og har fået den højeste sikkerhedsklassificering. I får derfor et rigtigt godt
skab, som er særdeles svært at bryde op.
MobilSafe leveres som standard med nøglelås, men kan også leveres med elektronisk kodelås eller RUKO
låsekasse.
F&P godkendt: rød hovedgruppe 1 (model 24 og 32) · Ved RUKO låsekasse bortfalder forsikringsgodkendelsen.

Specifikationer:
• kan opbevare 12, 18, 24 eller 32 bærbare pc’er/tablets
• håndtag kan monteres på siden eller oven på skabet
• solide og letkørendehjul sikrer, at skabene er nemme at flytte
• hjul model 12 og 18: 4 drejelige og låsbare • hjul model 24 og 32: 2 drejelige, 2 faste og låsbare
• farve: lysgrå / mørkgrå

Mål og vægt:
• model 12 og 18: H: 1180, B: 520, D: 550 mm, 54 kg
• model 24 og 32: H: 1180, B: 950, D: 550 mm, 117 kg
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KC skabe

- sikkerhedsskabe til opbevaring af værdier

Med et KC sikkerhedsskab får I et solidt og meget sikkert skab, som er velegnet til opbevaring af bærbare
computere, tablets, projektorer og andet elektronisk udstyr.

Høj sikkerhed
KC skabe er udstyret med en pengeskabslås, som er beskyttet med en ekstra plade, der gør det umuligt for
tyven at angribe låsen med en boremaskine. Låsen er desuden springsikret. Det betyder, at hvis tyven forsøger
at splitte den ad, vil en mekanisme få skabet til at gå i baglås, så det kun kan åbnes af en tekniker med
specialværktøj.

Fleksibel indretning
Skabene kan indrettes med specielle hylder til bærbare computere eller med flytbare hylder til sikring af
eksempelvis projektorer, skærme, printere m.m. Nøgler og hængemapper kan opbevares i skabene ved at
indrette dem med special-indsatser.

Nem opladning
KC skabe kan udstyres med kabelbakker, så elektronisk udstyr kan oplades og være klar til næste brug.
Elektronik kan blive varmt, hvis det oplades i et skab. Afhængigt af jeres behov kan skabene derfor leveres med
en ventilationsløsning, så I undgår overophedning.
F&P godkendt: blå hovedgruppe 2 · Ved RUKO låsekasse bortfalder forsikringsgodkendelsen.

Specifikationer:
• fremstillet i 4 mm stålplade
• låsen har boresikker stålplade
• Mauer pengeskabslås med springsikring
• 20 mm rigler

Mål og vægt:
• KC 1000: Kan sikre op til 16 bærbare pc’er/tablets - H: 1000, B: 575, D: 500 mm, 126 kg
• KC 1600: Kan sikre op til 24 bærbare pc’er/tablets - H: 1600, B: 575, D: 500 mm, 167 kg
• KC 1900: Kan sikre op til 32 bærbare pc’er/tablets - H: 1900, B: 575, D: 500 mm, 196 kg
• KC 1900 D: Kan sikre op til 60 bærbare pc’er/tablets - H: 1900, B: 1070, D: 500 mm, 352 kg
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SG LOCKER

- sikker opbevaring af personlige værdier

SG LOCKER er en robust opbevaringsløsning, der beskytter jeres elevers og ansattes elektroniske udstyr, overtøj
og andre værdier mod tyveri og hærværk i skoletiden. Skabet er udviklet i samarbejde med ledere og teknikere
fra undervisningssektoren og er derfor målrettede til skolebrug.

Slidstærk og sikker
Alt i skabet er produceret i stål for at sikre en stærk løsning, der holder til mange års brug på skolen. Hver låge
er kraftigt forstærket med lodrette profiler, der gør det svært at bøje lågen. Lågernes hængsler er desuden
monteret gruppevis på gennemgående stålrør, så lågen ikke kan vippes af. Alt i alt betyder det, at skabene er
meget svære at bryde op.

Fleksibel skabsløsning
SG LOCKER opbygges af moduler og kan derfor nemt udbygges med tiden. Vi tilpasser desuden løsningen efter
jeres behov:
• I bestemmer selv, om jeres SG LOCKER skal aflåses med hængelås eller nøglelås.
• Alle rum kan klargøres til strømforsyning, så computere, tablets og andet elektronisk udstyr kan oplades i
skabet.
• Skabene kan designes med egne farver eller dekorerede låger.
• Brevindkast og nummerskilte kan tilvælges.

GARANTI: Der ydes 10 års garanti på SG LOCKER.
Garantien omfatter rustgennemtæring og produktets funktionalitet.
Dog undtages usædvanlig brug, herunder overlast og misligholdelse.

Specifikationer:
• Forstærket låge
• Fast hylde
• Hængelås eller nøglelås med masterkey system
• Leveres som standard med skråt tag
• Epoxy-malet stålkabinet

Tilvalg:
• Individuelt design
• Egne farver
• Dekorerede låger i folie
• Sokkel
• Vægbeslag
• Nummerskilt
• Strømforsyning
• Brevindkast
• Stilleskruer

SG LOCKER er udviklet i
samarbejde med ledere og teknikkere
fra undervisningssektoren, og bliver
produceret i Danmark.

Sølystskolen valgte SG LOCKER
Sølystskolen i Egå opfordrer deres ældste elever til at bruge deres egne computere i undervisningen. Derfor har eleverne brug for et sted, hvor computerne kan
opbevares på en sikker og forsvarlig måde.
Samtidig havde elevrådet på skolen igennem flere år ønsket skabe, hvor eleverne
kunne opbevare deres tasker, jakker og værdigenstande, og hvor computeren og
mobiltelefonen kunne blive opladet.
SafeGroup fandt i samarbejde med skolen en løsning og leverede 232 rum af typen
SG LOCKER.
”Efter præsentationen af skabene fra SafeGroup var vi ikke i tvivl om, at det var
netop disse skabe, som vi skulle vælge. Skabene har en meget stabil låge, et
fleksibelt valg af lås, en god indretning med hylde og strøm samt en skrå top, der
sikrer, at øverste del af skabet ikke bliver et opmagasineringssted.”
Gitte Hauge Hansen
Adm. leder, Sølystskolen i Egå

NYHED!

Låger nu med
2 vandrette profiler
for ekstra
styrke!

Tyverimærkning

- få ejer-ID på jeres værdier

Der er klare fordele ved at tyverimærke jeres værdigenstande.
Politiet har nemmere ved at levere tyvekosterne tilbage, og
tyverimærkning har en præventiv effekt, da jeres computere,
smartphones og designermøbler stort set bliver værdiløse for
indbrudstyvene. Mærkede effekter er sværere at sælge og derfor
mindre interessante at stjæle.
SafeGroup har i over 25 år leveret tyverimærkning til offentlige
institutioner og private virksomheder, og det er gennem årerne
blevet til mere end 5.000.000 solgte mærkninger.
Vores mærker laves med en speciel lim, der både klæber rigtig
effektivt og samtidig ætser sig ned i overfladen, så de ikke kan

Vidste du at…

fjernes uden at efterlade sig spor. Vi kan også lasergravere

…både Politiet og Det Kriminal-

eksempelvis jeres navn og logo ind i værdigenstandens

præventive Råd anbefaler, at man

overflade.

mærker sine værdigenstande?

Vi udvikler og producerer selv vores mærkningssystemer, og
mærkerne testes løbende på aktuelle produktoverflader. Vi kan
derfor rådgive jer om, hvilke mærkninger der er mest velegnede
til lige netop jeres værdigenstande.
Få et gratis og uforpligtende udkast til designet på jeres
tyverimærkning. Kontakt os på 86 27 37 44.

Apple sikringer

- kvalitetssikringer til Apple produkter

Apples computere, tablets og mobiltelefoner er utroligt populære
– også blandt tyvene!
Vi tilbyder en række sikringsløsninger af høj kvalitet, som er
specielt designet til Apple-produkter – og som derfor skæmmer
produkternes stilrene udseende mindst muligt. På den måde kan
I tyverisikre jeres Apple-værdigenstande og stadig nyde godt af
deres flotte design.
Foruden fysisk sikring anbefaler vi også at få værdigenstandene
tyverimærket. Dermed bliver de mindre attraktive for tyven.
Få en snak med en af vores sikringskonsulenter om, hvordan vi
kan sikre jeres Apple-produkter.
Kontakt os på 86 27 37 44.
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