Stålskåp till kontor, arkiv och lager
Kvalitet - säkerhet - service

Flexibla arkivlösningar
Välkommen till Sarpsborg Metall – din leverantör av kontorsgarderob- arkivering- och lagringslösningar. Vi är ett
modernt och proaktivt företag med över 60 års erfarenhet
i branschen. Med egen design och produktion erbjuder vi ett
mycket varierat och flexibelt sortiment med smarta detaljer
och användarvänliga lösningar. Vi hoppas att du tycker våra
produkter är intressanta och att du kontaktar oss om du har
frågor. Vår försäljning bygger på förtroende och vi kommer
därför att göra vårt bästa för att du som kund skall bli nöjd.
Se vårt kompletta sortiment på www.sarpsborgmetall.se

Arkivskåp
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Arkivskåp

Förvaringsskåp, kontor, arkiv och lager
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Norskutvecklade arkivskåp

Arkivkabinett

För säker och ordnad arkivering av dokument

Ett bredare och grundare alternativ till arkivskåpen

Inredning till lådor
Låda med bottenskena för A4
och Folie och bygel för stående
mappar/pärmar, ask med 6 st.

Norskutvecklade arkivskåp av mycket hög kvalitet – perfekt
för dig som använder arkivskåp dagligen och vill ha ett tidlöst
och stabilt skåp. Arkivskåpet levereras med specialformade
lådfronter för bästa grepp och lådor som är upphängda i
kullagrade utdragsskenor. Rymmer 60 - 70 mappar/låda. Skåpet
är gråvit (RAL 9002), utrustat med centrallås och har tippskydd
(vilket gör att enbart en låda kan öppnas åt gången).

4

Artikelnr. Beskrivning

70189
70188
70192
70187
70186
71021
71022

Invändig
h x b x d (mm)

Lådor invändig
h x b x d (mm)

5 lådor, A4
1550 x 402 x 720
4 lådor, A4
1320 x 402 x 720
4 lådor, Folio
1320 x 462 x 720
3 lådor, A4
1020 x 402 x 720
2 lådor, A4
720 x 402 x 720
Bottenskena
Bygel för bottenskena

250 x 333 x 686
250 x 333 x 686
250 x 385 x 686
250 x 333 x 686
250 x 333 x 686

Kabinettskåpen är ett bra alternativ till de djupare arkivskåpen
till vänster. De bygger betydligt mindre på djupet och kan
vara lämpliga där det finns ont om plats. Skåpen levereras
med 3 eller 4 lådor i höjd och kan arkivera A4 och Folie
format. Skåpen är i gråvit (RAL 9002). Kan även levereras i
andra färger och med front i björk och bok efter förfrågan.

Artikelnr. Beskrivning

70194
70195
70195
71023
71024
71025

Arkivkabinett 2 lådor
Arkivkabinett 3 lådor
Arkivkabinett 4 lådor
Bottenskena längsgående
Bottenskena 2 st djupgående
Bygel för bottenskena

h x b x d (mm)

720 x 889 x 455
1020 x 889 x 455
1320 x 889 x 455
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Easy arkivskåp

Design arkivskåp

Ett stabilt och klassiskt mappskåp med tippsäkring

Arkivskåpet Easy är ett rejält arkivskåp med tippsäkring – bara
en låda kan öppnas åt gången. Varje låda är godkänd för en
belastning på 35 kg, går att dra ut till 100 % och rymmer ca 60 A4mappar/låda. Välj mellan vit RAL9010 eller alugrå RAL9006.
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Det stilfulla alternativet

Artikelnr.

Lådor

S103953
S104052
S103954
S104053

4
4
2
2

h x b x d (mm)

1320 x 410 x 620
1320 x 410 x 620
720 x 410 x 620
720 x 410 x 620

Färg

Vit
Alugrå
Vit
Alugrå

Med Design introduceras ett lite annorlunda arkivskåp i
Skandinavien. Med sina bågformade lådfronter ger skåpet sin
prägel åt det fina kontoret. Skåpet lever upp till alla de krav som
ställs på god förvaring; anpassat till A4-format, ca 50 mappar/låda,
lådorna går att dra ut till 100 % och godkänd för en belastning på
35 kg. Lådorna är tystgående med rullagrade glidskenor. Design
finns i färgerna: vit RAL9010, svart RAL9005 och alugrå RAL9006.

Artikelnr.

Lådor

S103956
S104056
S104057
S103957
S104058
S104059

4
4
4
2
2
2

h x b x d (mm)

1320 x 390 x 570
1320 x 390 x 570
1320 x 390 x 570
720 x 390 x 570
720 x 390 x 570
720 x 390 x 570

Färg

Vit
Svart
Alugrå
Vit
Svart
Alugrå
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Förvaringsskåp ASHV

Förvaringsskåp 2-i-1

På kontoret, arkivet eller lagret

På kontoret, arkivet eller lagret

h x b x d (mm)

1980 x 980 x 450

1980 x 980 x 550

1980 x 980 x 650

1980 x 1200 x 450

1980 x 1200 x 550

1980 x 1200 x 650

Beskrivning

Artikelnr.

Vita dörrar
Blå dörrar
Grå dörrar
Vita dörrar
Blå dörrar
Grå dörrar
Vita dörrar
Blå dörrar
Grå dörrar
Vita dörrar
Blå dörrar
Grå dörrar
Vita dörrar
Blå dörrar
Grå dörrar
Vita dörrar
Blå dörrar
Grå dörrar

K112000
K112001
K112002
K112003
K112004
K112005
K112006
K112007
K112008
K112009
K112010
K112011
K112012
K112013
K112014
K112015
K112016
K112017

Extra hyllplan för ASHV skåp
Skåpstorlek (mm)

Artikelnr.

980 x 450
980 x 550
980 x 650
1200 x 450
1200 x 550
1200 x 650

K112021
K112022
K112023
K112024
K112025
K112026

ASHV är en serie av riktigt stabila, låsbara och helsvetsade förvaringsskåp med många möjligheter och
användningsområden. Vi föreställer oss att skåpet kan användas både på kontor, lager, i verkstaden – ja,
över allt där det finns behov av förvaring. Stommen på skåpet är vitt (RAL9010) och du kan välja mellan tre
olika dörrfärger (vit, blå och antracitgrå), tre skåpdjupet och två bredder. Så ta dig en titt på utbudet och
välj det skåp som passar bäst till ditt behov. Skåpen levereras som standard med 4 hyllor, vardera med en
kapacitet på hela 80 kg jämnt fördelat på hyllplanet. Behöver du flera hyllor än de som följer med så kan
du beställa extra hyllor som tillbehör till samtliga storlekar. För skåp med bredd 1200 mm kan du dessutom
beställa en tillhörande trucksockel. ASHV – ett mycket bra köp, som täcker alla dina förvaringsbehov!
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Två snygga, helsvetsade och solida stålskåp - båda med starka lås och 4 flyttbara
hyllor som klarar 50 kg. Det stora skåpet är 1980 x 900 x 440 mm och det mindre
1800 x 800 x 400 mm. Skåpen är mycket praktiska och passar i de flesta miljöer.

Artikelnr.

Färg

71124-0303
71124-8080
71124-1818

Vit
Silvergrått
Svart
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Kontorsskåp med dörrar
på gångjärn

Kontorsskåp med jalusidörrar

För funktionell och praktiskt inredning

Helsvetsade kontorsskåp av högsta kvalitet. Det finns ett antal
funktioner som man kan få genom att anpassa inredningen efter
behov. Utdragsram för A4 mappar, utdragbar hylla, bokstöd,
avskiljare eller hyllor för arkivering i kombination med klädskåp!
Dörrhandtaget på gångjärnsskåpet är utrustat med att lås som
ger en säker förvaring med två punktslåsning. Jalusidörrar
är tillverkade i ett brandhämmande plastmaterial.
Skåpen levereras som standard i ljusgrå (RAL7035)

10

Ett utrymmesparande och snyggt alternativ

Artikelnr. Beskrivning

70332
70263
70264
70333
70265
70266
70336

Kontorsskåp med 1 hylla
Kontorsskåp med 2 hyllor
Kontorsskåp med 4 hyllor
Kontorsskåp med 1 hylla
Kontorsskåp med 2 hyllor
Kontorsskåp med 4 hyllor
Kontor/klädskåp med
klädstång och hyllplan

h x b x d (mm)

465 x 800 x 435
1040 x 800 x 435
1990 x 800 x 435
465 x 1000 x 435
1040 x 1000 x 435
1990 x 1000 x435
1990x1000x 435

Artikelnr.

Beskrivning

70334
70273
70274
70335
70271
70272
70337

Jalusiskåp med 1 hylla
Jalusiskåp med 2 hyllor
Jalusiskåp med 4 hyllor
Jalusiskåp med 1 hylla
Jalusiskåp med /2 hyllor
Jalusiskåp med 4 hyllor
Kontor/klädskåp med
klädstång och hyllplan

h x b x d (mm)

465 x 1000 x 435
1040 x 1000 x 435
1990 x 1000 x 435
465 x 1200 x 435
1040 x 1200 x 435
1990 x 1200 x 435
1990 x 1000 x 435

Tillbehör till kontorskåp

Hyllor

Utdragbar hylla

Avskiljare för
perforerad hyllplan

Utdragsram för
A4 hängmappar

Bokstöd
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Leonberg.no

Sarpsborg Metall AB, Möbelgatan 4, S-431 33 Mölndal. Tel: (+46) 31 19 15 80 - www.sarpsborgmetall.se
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