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Data 

Skåp 

01 Nyckelskåp med twin lås (standard) 
02 Nyckelskåp med Cromer lås 

Mått B 155 H 155 D 135 
Vikt c:a 5 kg 

Tillbehör 

Dekorram 

07  Dekorram 
Mått B 210 H 210 D 3 
Vikt 0,5 kg 

Matallankare för montering i betongvägg 
 

08  Ankare 

Mått B 130 H 130 
Vikt 0,5 kg 

Stolpvinkel inkl. gummiplatta 

09 Stolpvinkel 
Mått B 160 H 160 D 140 
Vikt 1,5 kg 

 


