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Om oss
Finn Clausen AS ble etablert i 1953 og har siden vært leverandør til
kontormarkedet i Norge. Med bank, forsikring, stat og kommune som viktige
kunder, har selskapet utviklet og tilpasset seg i tråd med endringene i markedet.

Finn Clausen Sikkerhetssystemer AS har markedets bredeste sortiment innen
arkiv og sikkerhet. Med et stort utvalg arkiv- og sikkerhetsløsninger, kan vi dekke
våre kunders behov for oppbevaring.

I tillegg til hovedkontoret i Oslo har vi et landsdekkende forhandlernett, hvor
erfarne konsulenter kan veilede og i samarbeid med kunden, finne de riktige
løsningene.
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Arkivskap, arkivkabinetter og tilbehør
Bisley Arkivskap
2, 3 eller 4 skuffer A4.
Bisley Arkivskap er markedsledende i Europa. Alle
skap er utstyrt med veltesikring som hindrer åpning av
flere enn en skuff av gangen. Hver skuff er montert på
kuleskinner som gir en jevn gange, og gjør det mulig å
åpne dem 100 % for maksimal utnyttelse av plassen.
Alle skapene har sylinderlås og plass til oppstikkende
etiketter.
Fargen er RAL7035.

Modell Arkivskap

Utvendig mål HxBxD mm

Skuffer innvending HxBxD mm

Vekt kg

Arkiv kapasitet

Bisley 2A4

711x413x622

250x322x560

24

1,12 lm

Bisley 3A4

1016x413x622

250x322x560

32

1,68 lm

Bisley 4A4

1321x413x622

250x322x560

42

2,24 lm

6sk A5

1321x568x622

237x560x192 (kassettmål)

90

7,82 lm

CDskap

711x498x470

228x560x152 (kassettmål)

35

5,64 lm
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Bisely Arkivskap
6 skuffer A5
Skapet leveres med pendelstøtter for A5-kort.
Fargen er lys grå RAL9002
2 stk. pendelstøtte A5 pr. skuff er inkludert.

Bisely CD/Video skap
4 skuffer for oppbevaring av CD/DVD.
Låsbart. Plass til 480 CD.
2 delevegger og 3 støtter pr. skuff er inkludert.

Fargen er sort.

FCS tegningsskap
Leveres i A0 og A1 med 5 skuffer.
(kan stables i høyden)
Leveres i lys grå RAL9002.

Modell

Høyde

Bredde

Dybde

Dm3

FCS SK-A1/5S, Tegningsskap A1, 5 skuffer

530

980

715

372

FCS SK-A0/5S, Tegningsskap A0, 5 skuffer

530

1320

910

680
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Kontorskap

Høyt kontorskap/ Lavt kontorskap
Bisley kontorskap har de mest økonomiske og fleksible løsninger for moderne arkiv- og oppbevaringsbehov med enten slag
eller horisontale sjalusidører. Det er derfor lett å tilpasse skapene til alle kontormiljøer, både åpne kontorlandskap og separate
kontorer.
Skapene er utstyrt med lås.
Fargen er RAL7035.

Modell

Høyde

Bredde

Dybde

Vekt Kg

Bisely m/2 slagdører, 2 hyller

1000

914

400

34

Bisley m/2 slagdører, 4 hyller

1950

914

400

52,8

Bisley m/sjalusidører

1970-1985

1000

470

67
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Kontorskap sjalusi
Bisley kontorskap med plassbesparende vertikale
sjalusidører. Til dette skapet kan det leveres uttrekkbar
hengemapperamme, uttrekkbar arbeidshylle, hyller
med hull for delere, og selvsagt standard plane hyller.
Kun skap i høyden 1970-1985 mm lagerføres i Norge
Leveres i fargen RAL9016.
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PC- og mobilskap

FCS oppbevaringsskap for PC
Praktisk og låsbart. Skapet er utformet med tanke på
oppbevaring av PCer. Skapet passer også meget godt til
oppbevaring av andre verdigjenstander som lommebøker,
nøkler, briller, mobiltelefoner, vesker osv.
Skapet kan levere med strømuttak for lading av PC i hvert
enkelt rom. Skapet utstyres da med luftekanal for å sikre
varmeutgang.
Designet er enkelt og funksjonelt for å kunne passe godt
inn i ulike miljøer. Det er 10 rom med individuell låsbar dør.
Skapet kan leveres med en rekke låsalternativ som kodelås,
hasp for hengelås eller sylinderlås.
Mål: H:180cm B:40cm D:50cm. Lysåpning:
B:32cm H:14cm.
Leveres standard i lys grå RAL7035.
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FCS PC/Ipad-skap
FCS PC/iPad skap finnes med dybde 40 eller 55
cm, og med 6, 9 eller 12 rom.
Skapene i 40 cm dybde leveres med strømuttak
for lading, mens skapene med 55 cm dybde kan
leveres både med og uten strømuttak.
Designet er funksjonelt og enkelt for å kunne
passe godt inn i ulike miljøer.

FCS Mobilskap
Kan leveres med 5, 10, 20, 30, 50,
60 eller 80 rom. Egner seg for
oppbevaring av mobiltelefoner,
nøkler, lommebøker etc.
Standard farger RAL 7035.

PC-Vogn
PC-vogn med strømuttak for lading av bærbare
PC. Vognen har hjul og 16 rom.

Se også våre sikkerhetsskap med diverse
innredning for oppbevaring av bærbare PC.
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FCS` brannsikrede arkivskap

FCS brannsikrede arkivskap
FCS` brannsikrede arkivskap leveres med 1, 2, 3 eller
4 skuffer. Skuffene glir lett og elegant på kraftige
kuleskinner. Det er kun mulig å ha 1 skuff åpen av
gangen, for tippsikring. Tilpasset for standard A4
hengemapper. Branntestet hos SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut til brannklasse 60P.

FCS K-skap
FCS`K-skap er arkivskap godkjent av Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet (NSM) for oppbevaring av
sensitive dokumenter opp til og med Konfidensielt.
Den elektroniske kodelåsen opereres med en 6-sifret
kode + hvilken skuff som skal åpnes. Ved 3 feilslåtte
kodeforsøk, blokkerer låsen i 3 minutter.
Programmering av koder går kùn via masterkode.

Modell

Utv. HxBxD mm

Vekt

K-Hurts RSH m/hjul

610 x 428 x 605

67 kg

K-2skf RSH

720 x 428 x 605

76 kg

K-4skf RSH

1285 x 428 x 605

131 kg

Innv. A4-skuff

245 x 330 x 535
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Modell

Utv. HxBxD mm

Innv. HxBxD/skf

Vekt

Arkiv kapasitet

1-60

487 x 480 x 655

250 x 326 x 512

78 kg

0,51 lm

2-60

825 x 545 x 653

250 x 390 x 500

110 kg

1,00 lm

3-60

1163 x 545 x 653

250 x 390 x 500

150 kg

1,50 lm

4-60

1500 x 545 x 653

250 x 390 x 500

210 kg

2,00 lm

FCS arkivskapinnredning
Det finnes ulike innredningsmuligheter.
Vi kan levere databoks, bunnskinner, med
bøylestøtter, pendelstøtter, skilleplater for permer,
trau og lignende.
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Brannsikrede dokumentskap
Optimal sikkerhet
med FCS brannsikrede
dokumentskap.
FCS brannsikrede dokumentskap gir en høy grad
av sikring for datamedia og papirer mot brann.
Det kaos og de ofte uløselige problemer som
oppstår dersom viktige papirer og datamedia
går tapt etter brann, kan bli en katastrofe for
den bedrift som rammes. Her kan for eksempel
nevnes utestående fordringer, kontrakter,
tegninger og andre verdipapirer. Optimal sikkerhet
med FCS brannsikrede dokumentskap.

FCS DS-3
RAL9003

FCS brannsikrede dokumentskap er testet og
sertifisert av SP etter standarden NT Fire 017.
Vi leverer skap i 60P, 90P og 120P. Skapene er
bygget med stålplater av beste kvalitet og fylt
med brannsikret materiale. Døren og karmen
har pressede brannfalser som foruten å hindre
flammer og varme gasser i å trenge inn i skapet,
og som danner en solid avstivning ved eventuelt
fall under brann.
Alle skap leveres med elektronisk kodelås som
standard.

FCS DS-5
RAL9003

FCS ESD103

FCS DS182E

RAL9002

RAL9002
Leveres uten ben
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FCS DS14
RAL9003

FCS DS27
RAL9003

FCS DS40
RAL9003

FCS DS70E
RAL9002
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Brannsikrede dokumentskap

HA-75 brannsikret dokumentskap.
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HA-serien
HA-serien er testet og sertifisert av SP iht
NT Fire017 i 90P.
HA-serien leveres med flyttbare hyller, samt nøkkellås
med 2 nøkler som standard.
Det finnes tilleggsutstyr som elektronisk kodelås,
uttrekkbare arbeidshyller, hengemapperammer,
låsbar innsats og ekstra hyller.
Fargen er RAL9010.

Vnr.

Navn

Utv. mål (HXBXD)

Kg

Vol.

Hyller

Skf

Test

DS-3

FCS DS-3

500x350x425

57

27

1

1

SP 60P

DS-70 E

DS-70 E

63x610x630

176

73

1

1

ESD 103

FCS ESD 103

346x486x420

51

22

0

DS-5

FCS DS-5

530x435x440

63

41

1

DS-14

FCS DS-14

930x600x530

210

125

DS-27+

FCS DS-27+

1315x700x635

335

280

DS40+

FCS DS40+

1515x800x635

425

390

4

DS 182E

FCS DS 182E

1755x1142x690

694

671

3

HA45

FCS HA45

1374x1035x480

340

3

HA75

FCS HA75

1912x1035x480

440

4

Innv. mål (HXBXD)

Permer

381x236x306

3

KS 120P

450x430x376

5

SP 60P

226x366x260

0

1

SP 90P

412x320x310

4

3

0

SP 120P

776x446x360

11

4

0

SP 120P

1145x530x460

21

0

SP 120P

1345x632x460

33

KS 120P

1550x962x450

48

SP 90P

1200x908x320

36

SP 90P

1738x908x320

60

Tester:
SP 60P/120P, testet av Statens Provningsanstalt etter normen NT fire 017 i 60 og 120 minutter
KS 1 H, testet av Underwriters Laboratoris,USA, Fire rating i 60 minuter
KS 2H, testet av Korean Institute of Construction Technology Fire rating i 120 minutter
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FCS datamediaskap

FCS datamediaskap
FCS datamediaskap er brannsikrede, 120DIS iht
NT-Fire017 Skapene er også innbruddssikrede,
de er testet og godkjent iht. EN-1450, Grade S1
(ECB-S). Denne serien leveres som standard med
Mauer nøkkellås, men kan leveres med elektronisk
kodelås som tilleggsutstyr. Skapene leveres
uten innredning, men kan leveres med hylle og
uttrekksskuff som ekstrautstyr.

Modell

Utv. Mål HxBxD

Innv. mål HxBxD

PK-410 media

680x670x580 mm

390x375x260 mm

160

170 kg

39

PK-420 media

1030x670x580 mm

740x375x260 mm

315

230 kg

73

PK-430 media

1380x670x580 mm

1090x375x260 mm

470

300 kg

108

PK-440 media

1730x670x580 mm

1440x375x260 mm

705

380 kg

142

PK-480 media

1730x1160x580 mm

1440x755x260 mm

1405

625 kg

284

PK-490 media

1980x1220x580 mm

1690x815x260 mm

1640

725 kg

361
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Ant. CD/DVD.

Vekt

Volum L

Verdi- og sikkerhetsskap

FG-godkjente verdi- og brannsikrede skap
FCS innbruddsikrede verdiskap er innbruddstestet og godkjent som verdiskap iht EN 1143-1.
Skapene er også brannsikret iht NT Fire017-60P og 120P. Vi leverer skap i grade I, II, III og V.
Alle skap leveres med omstillbar nøkkellås som standard. Fargen er hvit RAL9010.
Alle FG godkjente verdiskap må fastboltes for å være godkjent. Bolter følger med.
Skapene kan leveres med en ekstra lås, slik at de også er godkjent for oppbevaring av Hemmelig/
Strengt Hemmelig.
Vi leverer bl.a kodelåser fra Wittkopp Simplex, Wittkopp Pro og S&G MP8550
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Verdiskap

Navn

Utvendig mål

Kg

Liter

Hyller

Innvendig mål

EuroBasic I-40, 120P

570x565x540

195

52

1

400x390x330

EuroBasic I-60, 120P

770x565x540

235

77

1

600x390x330

EuroBasic I-100, 120P

1190x565x540

345

131

2

1020x390x330

Eurobasic I-110, 60P

1200x610x615

350

238

3

1100x510x425

Eurobasic I-150, 60P

1600x610x520

394

252

3

1500x510x330

EuroBasic II-40, 60P

570x565x540

310

52

1

400x390x330

EuroBasic II-60, 60P

770x565x540

400

77

1

600x390x330

Eurobasic II-100, 60P

1190x565x540

600

131

2

1020x390x330

EuroBasic III-40, 60P

570x565x540

330

52

1

400x390x330

EuroBasic III-60, 60P

770x565x540

430

77

1

600x390x330

EuroBasic III-100, 60P

1190x565x540

640

131

2

1020x390x330

1390X690X73

1050

270

3

1200X500X450

Grade I

Grade II

Grade III

Grade V
VERDISKAP , SP 60P

Maks forsikringssum:
Grade

l

ll

lll

Kontanter

100.000

150.000

200.000

Gull /edle stener

150.000

250.000

380.000

l

ll

lll

Kontanter

200.000

300.000

400.000

Gull /edle stener

380.000

630.000

950.000

M/objektalarm, sensor
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FCS Deponeringsskap og seddelbokser
I et deponeringsskap ligger verdiene sikkert oppbevart mot ran og innbrudd.

FCS Euro-depo 40BN
Dette skapet bygger på vår verdiskapserie som er
testet og godkjent iht EN1143-1 i Grade II. Skapet
er klargjort for fastbolting i gulv. Kan monteres
i høyden, hvor for eksempel den øvre kan
benyttes til vekselkasser. Leveres med omstillbar
høysikkerhetslås som standard, men kan leveres
med elektronisk kodelås som tilleggsutstyr. (Kun
på døren). Innholdsforsikring på inntil kr. 360.000
kan tegnes separat.
Modell

Mål HxBxD

Vekt

DS44E

700x340x400

70 kg

Euro-depo 40BN

770x480x480

195 kg

FCS DS-44E
Leveres med ”Ran-stopp logo”. Digital kodelås med 2
omstillbare koder. Fargen er lys grå RAL9002.

FCS
vekselboks
Utvendig mål: H:300 B:120
D:280mm. Vekt 9 kg
Ved å plassere vekselboksen ved
kassapunktet, løser personalet raskt
sitt vekselbehov. 3 skuffer for mynter,
samt en deponeringslomme som også
rommer sedler.

FCS Seddelboks
Utvendig mål: H:300 B:120 D:280mm.
Vekt: 9 kg
Sikker effektiv kontanthåndtering og beskyttelse
mot svinn. Tilpasset butikkens spesielle behov og
rutiner. Operatørkoden på kodelåsen er enkel å
endre, og butikken avgjør selv om bare en eller
flere av personalet skal kunne åpne den.
Kan også leveres med kun nøkkellås

Serie Value Deposit
FCS FG-Godkjente deponeringsskap
Testet og sertifisert av Svensk Brand- och
Säkerhetscertifiering (SBSC) i Grade 2 og Grade 3 iht
standarden EN 1143-2.
Leveres som standard med omstillbar nøkkellås på dør og
deponeringsskuff. Mulighet for elektronisk kodelås til både
dør og skuff. Fungerer som en intern nattsafe hvor kontanter
eller andre verdier deponeres uten tilgang til det som
allerede er deponert. Deponeringsskuff kan snues 90 eller
180 grader for deponering gjennom vegg til f.eks. telle-rom.
Skapene er forberedt for forankring til gulv.

Deposit 40

Deposit 60

Deposit 100
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FCS Sikkerhetsskap

EKSTRAUTSTYR:

FCS 50
Nøkkelkassett
for sikkerhetsskap

Våpenholder

FCS 70 og 70/2

FCS 150 og 150B

FCS FG-godkjente sikkerhetsskap
Skapene er sertifisert iht produktstandarden SS3492.
FCS sikkerhetsskap egner seg like godt på kontor som i butikk. Trygg oppbevaring av verdier og utstyr mot innbrudd.
Butikker og kiosker kan ha behov for oppbevaring av tobakk, barberblader, og andre små verdigjenstander. I kontorlokaler
kan skapene blant annet benyttes til trygg oppbevaring av permer, mapper og dokumenter man ønsker å sikre. I tillegg til
oppbevaring av bærbare PC. Skapet er godkjent for oppbevaring av kontanter inntil kr. 20.000,Vi kan levere låsbare moduler for oppvaring av PC. Vi kan også levere nøkkelkasetter som passer inn i skapet. Av annet utstyr
leveres brannboks, uttrekkbar hengemapperamme, uttrekkbar hylle og elektronisk kodelås med to omstillbare koder.
Skapene kan også leveres med våpenholdere og er FG-godkjent for oppbevaring av våpen.
Disse skapene er også godkjent av NSM som K-skap, til oppbevaring av konfidensielle dokumenter.
All innredning er ekstrautstyr, mot pristillegg. For tekniske spesifikasjoner og flere produkter, se prislisten.
Leveres i lys Hvit RAL9010
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FCS S100

FCS 190

FCS 190D

FCS SSK 80F

FCS 290

Modell

Utv. Mål HxBxD

Innv. mål HxBxD

Lysåpning HxB

FCS 50

535x425x400

527x412x315

380x285

FCS 70/2

730x550x250

722x542x180

FCS 70

730x550x480

FCS 150B

Vekt

Volum liter

Hyller

50 kg

56

1

590x425

65 kg

70

0

722x542x400

590x425

90 kg

160

1

1500x550x400

1492x542x320

1360x425

150 kg

260

3

FCS 150

1500x550x480

1492x542x400

1360x425

160 kg

325

3

FCS 190

1900x750x480

1982x742x400

1760x620

225 kg

560

4

FCS S100

1900x1000x500

1892x970x430

1760x900

270 kg

4

FCS 190D

1900x750x780

1830x720x720

1680x610

270 kg

3

FCS SSK 80F

840x630x680

832x622x600

700x500

150 kg

310

1

FCS 290

1900x1000x480

1892x992x400

1760x900

300 kg

750

4
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FCS nøkkelskap
FCS nøkkelskap godkjent
av NSM
FCS N-51 er godkjent av NSM for oppbevaring
av K (konfidensielle) og H (hemmelig)- nøkler.
Skapet leveres standard med elektronisk kodelås
Wittkopp Primor 2000 - Nivå 5. Skapet kan også
leveres med andre låsalternativer.
Skapet er produsert i massivt 3mm stål, med
2 bolter og bakkantsikring. Zink-behandlet og
lakkert med miljøvennlig, slagfast pulverlakk i
RAL9010 Hvit. Leveres med 46 stk. nøkkelkroker
og 4 stk boltehull for fastbolting til vegg.
Fastboltes til betong eller trevegg med 4 stk
galvaniserte, franske treskruver Ø = 6mm.

FCS N-51
Leveres i RAL 9010

Kan også leveres klargjort for låssystem
med kortløsning.

FCS nøkkelskap
Robuste nøkkelskap med elektronisk kodelås
og innkastluke som kan sperres fra innsiden.

FCS F-50

FCS F-101

Leveres i RAL 9002

Leveres i RAL 9002

Testet iht SS3492.

FCS 750V

FCS 550V

Leveres i RAL 9002

Leveres i RAL 9002

Modell

Ant. kroker

Lås

Utvendig mål HxBxD

Vekt

46

Kodelås Wittkopp Primor 2000 - Nivå 5

400x300x160 mm

16 kg

FCS F-50

50

Elektronisk kodelås

425x300x110 mm

13 kg

FCS F-101

101

Elektronisk kodelås

600x400x140 mm

32 kr

FCS F550V/150

56

Nøkkellås eller Elektronisk kodelås

550x350x150 mm

45 kg

Leveres tomt. Innmat må bestilles
separat opptil 184 kroker.
Nøkkelblad 42 og 48 kroker.
Nøkkelinnsats 90 og 142 kroker.

Nøkkellås eller Elektronisk kodelås

750x420x220 mm

60 kg

FCS N-51

FCS 750V
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FCS innbruddsforsinkende skap
FCS innbruddsforsinkende skap
I dag finnes det en rekke skap på markedet.
Mange av skapene som er tilgjengelige i markedet
selges ofte under navnet “safe”, som dessverre
ofte er helt feil, fordi det i mange tilfeller er
“innbruddsforsinkede skap”. Disse skapene har
ikke alle de kvaliteter som et klassifisert verdiskap
har. Hva slags skap som du bør bruke, avhenger
av hva det er du har tenkt å lagre i skapet. Hvis du
er usikker kan du kontakte oss og vi vil hjelpe deg
med å velge riktig skap for dine behov.

IFS 215

IFS 200

IFS 550

FCS
innbruddsforsinkende
medisinskap

M 375

For oppbevaring av medisiner og resepter.
En smart innredning og design gjør skapet
fleksibelt og gir flere bruksområder. Skapdøren
åpner seg fremover og blir til en arbeidsflate
som kan brukes til å støtte doseringen av
medikamenter.
Som tillegg kan en bestille et låsbart rom til å ha
inne i skapet samt elektronisk kodelås.

M375/2

Produkt

Utvendige mål (HxBxD)

Invendige mål (HxBxD)

Lysåpning (HxB)

Vekt

Standard tilbehør

Standard farge

Antall hull for bolting.

IFS 215

215x395x356 mm

210x390x305 mm

160x285 mm

12 kg

Elektronisk kodelås

Sort

4 stk. i bunn/2 stk i rygg.

IFS 200

200x520x406 mm

190x515x330 mm

150x420 mm

16 kg

Elektronisk kodelås

Lys grå

2 stk. i rygg

IFS 550

550x520x406 mm

540x515x330 mm

490x420 mm

31 kg

1 hylle + el.kodelås

Mørk grå

2 stk. i rygg

M 375/2

375x375x175 mm

370x180/180x120 mm

340x145/145 mm

8 kg

3 hyller

RAL 9016

4 stk. i rygg

M 375

375x375x280 mm

370x90/220x245 mm

340x337 mm

8 kg

2 hyller

RAL 9016

4 stk. i rygg
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Reoler

FCS reoler består av ulike typer reoler. Dette
gjør at vi kan skreddersy den beste løsning
tilpasset ditt behov. Vi kan nevne mobile reoler,
faste reoler for kontor og arkiv, småvarereoler
for mindre lager samt reoler for bilbliotek.
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Småvarereol V06
•
•
•
•
•
•

V06 er en moderne småvarereol med pent
design.
Behagelig, avbalanserte farger som gir et
trivelig miljø
Enkelt å montere, med selvgjengende skruer
Pulverlakk – lett å holde rent
Omfattende tilbehørsprogram
Hyllene tåler en vekt på 200kg, jevn
belastning

Reoler

FCS Fast reolerF-LINE
Stigene er produsert i hele enheter, noe som gir
maximal stabilitet og minimal montering.
Mange størrelser og varianter, vi innreder etter
ønske.

L- og T fot reoler
Her ser vi eksempel på en reol som dekker en
rekke funksjoner: Hyller for post, plane hyller for
permer, samt skråstilte tidsskrift- og brosjyrehyller.
Solid og elegant utførelse som glir godt inn i
kontormiljøer. Hyller med heltre kantlist. Gavler
og hyller leveres i bøk samt bjørk og kirsebær.
Posthyllene leveres i kassetter på 9 rom: 3 i
bredden og 3 i H.
T-fot reol med stålhyller. Plane hyller på den ene
siden, tidsskrifthyller med magasin på den andre.

FCS L- og T-fot veggreol
Passer godt i bibliotek og som brosjyrehyller.
Leveres som veggreol eller som frittstående reoler med alternativ L-søyle eller
T-søyle. T-reolene kan leveres med hjul. Innredningene er felles for alle modellene
og monteres uten bruk av verktøy. Hullavstand på søyler og veggskinner er 25
mm. Alle reolene leveres med valgfri hylleinnredning i følgende varianter: Stål: Hvit,
sølvgrå og metallgrå. Laminat: Hvit, bøk og bjørk.
FCS L- og T fot reoler dekker en rekke funksjoner: Hyller for post, plane eller skrå
hyller, vegg reoler.
FCS L- og T reoler er i solid og elegant utførelse som glir godt inn i kontormiljøer.
Hyllesystemene finnes i en rekke søylehøyder og hyllestørrelser.
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Reoler
FCS Mobile Reoler
FCS mobile reoler gir mer enn tre og en halv gang
så stor arkivkapasitet og en langt bedre oversikt
enn tradisjonelle arkivløsninger - til en fornuftig
pris.
FCS mobile reoler kan brukes til nærarkiv,
fjernarkiv eller lager. Ved bruk av mobile reoler får
du et langt bedre system.

Konsulenthjelp
For å gi deg et best mulig beslutningsgrunnlag,
tegner vi ut alternative forslag og skreddersyr din
beste løsning. Vi gir deg både plantegninger og
tegninger i 3D”.

Perspektivtegning: 265/1/1 Mobile reoler - Alternativ - 1
Prosjekt: Rakkestad Kommune

Skrevet ut: 13.04.2005

4500

405

990

690

690

690

690

345

3130
370

2

3500

3130
4

370

3500

1

3

4500

Finn Clausen Arkivsystemer
Strømsveien 200,
0511 Oslo
Telefon: 22635000 Fax: 22635065
Organisasjonsnr.:

Finn Clausen Arkivsystemer AS
Fossafe reoler
Lys Grå RAL 7035

Vår ref: Dahl, Kristin
MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas
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Kunde
Rakkestad Kommune
Tlf.
Fax
Tlf.priv.
Mobil

Leveringsadresse
Rakkestad Kommune
,
Tlf.

Side:1 (1)

Reoler
FCS mobile reoler
F-LINE
FCS mobile reoler kan tilpasses ulike behov og vi
skreddersyr en løsning i hvert enkelt tilfelle
Stålfrontene kan også leveres i andre RAL-farger
mot pristillegg.
Standard farge er lys grå RAL7035.
FCS mobile reoler kan også leveres med
melaminbelagte frontgavler i bøk eller bjørk, mot
pristillegg. Dette gjør det svært enkelt å integrere
reolene i for eksempel kontorlandskap og andre
fellesområder.
FCS mobile reoler kan også leveres med elektrisk
drift.

Prinsippskisser
på alternative muligheter
•
•
•
•

Enkel reol (1-sidig) fastmontert
Dobbel reol (2-sidig) mobil med ratt
Innvendig gulv
Enkel reol (1-sidig) mobil med ratt, låsbar
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Innredning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sokkel/vogn
Dekorfront
Tett stige
Tak
Plan hylle
Utrekkbar hylle
Hylle for skilleplate
Skilleplater
Uttrekkbar ramme for hengemappe A4
Oppheng for hengende lateralmapper
Bokstøtter for plane hyller, høyre og venstre
X-stag

6

8

11

9

10

11
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Tab-system for fargekoding
TAB arkivsystem benytter fargekoder for
hurtigere å finne arkivaliene.Fargekodene gjør
det dessuten nesten ”umulig” å feilarkivere
mapper. En feilplassert mappe vil skille seg ut
fra fargekombinasjonen i systemet og dermed
”signalisere” at den er feilplassert. Systemet kan
tilpasses alle arkivnøkler. Vi leverer software for
merking av mappene. Vi kan også levere større
antall ferdig merket etter din arkivnøkkel.

Fargekoding
Feilarkivering avslører seg selv.
En mappe på feil plass bryter fargemønsteret. Du
vil oppdage en feilarkivert mappe bare ved ett
blikk, og dermed eliminere kostbar og tidkrevende
leting etter bortkomne mapper.
Fargekoding forbedrer gjenkjennelse med 40% og
øker søkehastigheten i arkivet.Ulike størrelser fra 2
cm opptil 10 cm.

Plast oppbevaringskassett
Praktiske plastkassetter tilpasset mappene.
Kan settes i hyller eller på pulten.
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Jalema Fargekoding
Profesjonelle arkivog mappeløsninger fra
Jalema		
Jalema har siden 2001 levert profesjonelle
arkiv- og mappeløsninger, blant annet ca. 1,3
millioner mapper til over 200 NAV-kontorer
fra 2007 til dags dato. Mappesystemene er
produsert hos Jalema BV i Nederland.
Mappesystemene fra Jalema kan benyttes
i Eiendomsarkiv, personalarkiv, klientarkiv,
prosjektarkiv, offentlige arkiver med mer.
Vi leverer software for merking av mappene.
Eller man kan benytte selvklebende
enkeltetiketter med tall, bokstaver og årstall.

JalemaClip - overlegen
på innbinding!
JalemaClip er en enkel
og praktisk dokumentordner - som kan
benyttes selvstendig
- eller i mapper.
Ringpermen er ikke
lenger nødvendig, og
behov for hylleplass
reduseres.

Arkivsystemer til NAV
-kontorene fra Jalema
Fra 2007 og frem til dags dato er det levert over 1,3 millioner mapper
med fargekoding til omkring 200 NAV kontorer i Norge.
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Hengemapper/Lateralmapper

Premium Line
I vår Premium Line finnes markedes beste
hengemapper, L’Oblique med livstidsgaranti.
Mappene er av 100% manilla kartong, verdens
sterkeste kartong. Mappene har plastbelagt
stålbøyle og avstivningslister. Dette gir god
styrke og mappene glir lettere på skuffesidene/
hengemapperammene. Fjærstål i opphenget
for å tåle vekt. Det er montert en lupe langs
hele leselinjen for lettere å kunne lese teksten.
Etiketten er lett å bytte og faller ikke av i bruk!
Mappene leveres med V-bunn, 15 og 30mm
forsterket bunn. Alle hengemapper i denne serien
leveres i både A4 og Folio format.
Lateralmapper finnes også i Premium Line og
leveres med 50mm i bunn i tillegg til de andre
målene. Lateralmapper kun i A4.

Medium Line
I vår Medium line finnes våre Defi hengemapper.
Dette er mapper med kobling og fast lupe langs
hele leselinjen. Mappene finnes i V-bunn, og
leveres i både A4 og Folio format.

Elba Verticflex
Levers kun i blå.

Bantex i Medium line

I tillegg har vi her Elba Verticflex og en Bantex
mappe. Elba Verticflex er i Canson kartong, 240
g. 100% rene bomullsfibre. Bantex-mappen er
i 215 g kartong og er forttrykt for å skrive på.
Begge er fleximapper, dvs at man kan utvide den i
bunnen, og de har løs fane m/instikk til å sette på
for merking av mappene. Metallskinner på begge.
Begge leveres i A4 format. Elba Verticflex har
livstidsgaranti ved normalt bruk.

Hengeordner
Leveres i A4, 50mm rygg.
For 2 hull. Leveres kun i hvit.
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Garderobeskap

FCS Garderobeskap
Modell FCS Standard garderobeskap.
--------------
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”Vanlige” garderobeskap med ståldører.
Fordelaktig pris
Helsveiset skrog
Forsterkede ståldører med hatteprofil på innsiden
Dørstopper på skap med 1 og 2 rom i høyden
Ventilasjon i overkant og i bunn
Rett bunn – lett å rengjøre
Innredning: Hattehylle med klesstang og
ankerkroker
Låsvalg: Hasp for hengelås, sylinderlås, myntlås
eller kodelås.
Tre ulike understell: Sokkel, benramme eller
sittebenk
Leveres med rett eller skrått tak
400 eller 550mm dype og 300mm eller 400mm
bredde
24 standardfarger på dørene, skrog RAL7035

Garderobeskap

FCS Bokskap
FCS garderobeskap er konstruert for å tåle røff
behandling, samtidig som de har et tiltalende
design.
Skapene tilfredsstiller dagens miljøkrav og de
oppfyller Arbeidstilsynets forskrifter. Alle skap har
en dybde på 400 eller 550mm.

FCS Z -skap
Bredde på 30 og 40 cm.
Z-skapene er konstruert for å spare plass i en garderboe.
Man får dobbelt så mange rom på samme areal som
ved bruk av vanlige garderobeskap. Man får også samme
hengehøyde for kåper, frakker m.v.
Det er også plass igjen til å sette fra seg vesker eller andre
småting.
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Garderobeskap
Trippel F garderobeskap
Skap av meget god kvalitet og med
mange valgmuligheter
--------------

Helsveiset skrog
Dørvalg: Doble ståldører eller laminatdører.
Dørene går inn i en ramme med
gummidempere
Dørstopper på alle ståldører
Pianohengsler på alle laminat – og
Z-skapdører
Ventilasjon i overkant, underkant og bunn
Innredning: Hattehylle med klesstang og
ankerkroker
Låsvalg: Hasp for hengelås, sylinderlås,
myntlås eller kodelås.
Tre ulike understell: Sokkel, beinramme eller
sittebenk
Leveres med rett eller skrått tak
400 eller 550mm dype og 300 eller 400mm
bredde
24 standardfarger på ståldørene.
Kan også leveres med hele Formicas
sortiment av laminat.

FCS Skoleskap
---

--------
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Helsveiset forsterket skrog
Dørvalg: Doble ståldører med ekstra
stålforsterking i midten, laminatdører med
mdf-kjerne montert i en kraftig stålprofil eller
buede dører.
Døren går inn i en ramme med
gummidempere
Kraftige dørstoppere på alle dører
Innredning: 2 hyller for bøker og permer,
samt klesstang med ankerkroker
Låsvalg: Ekstra kraftig hasp for hengelås,
sylinderlås, myntlås eller kodelås.
Leveres med rett eller skrått tak
400 eller 550mm dype og 300 eller 400mm
bredde
24 standardfarger på dører

Garderobeskap
Bokser for oppbevaring
av småsaker
Boksene kan enkelt monteres i ulike
sammensetninger. Et plassbesparende alternativ
for oppbevaring av verdisaker.
Leveres i helsveiset stål i lys grå RAL7035, og med
fritt valg av 24 standard dørfarger.
For tekniske spesifikasjoner, se prislisten.

Fargekart
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Garderobeinnredning

Sittebenker
Sittebenker med knaggrekker leveres både ensidig
og tosidig.
Benkene er solide og komfortable og passer inn i
de fleste miljøer.
Understell i sveiset firkantrør.
Sort RAL7021.
Sitte flate i lakkert furu.
Kan også leveres i grå laminat mot pristillegg.
Opphengskroker i forniklet stål.
Frittstående sittebenker leveres også med sort
understell og furu sitteflate. Disse kan også
leveres i grå laminat mot pristillegg.

Knaggrekker og
hattehyller
Hattehyller leveres i lengdene 105, 203 og
301 cm. Med eller uten knaggrekke. Fargen er
RAL7035. Lengdene kan kappes til ønsket mål mot
pristillegg.
Knaggrekker leveres i lengdene 105 eller 125 cm.
Korte eller lange kroker. Disse kan også kappes til
ønsket lengde mot pristillegg.

Garderobestativ
Alle stendere i pulverlakkert stål - dim. 50 x 20 mm.
Hyller i elokserte aluminiumsrør - dim 20 x 20 mm.
Stillsko er standard på alle modeller. Hjul kan også
leveres.
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FCS Mynt og Seddelmaskiner
SafeScan 50
– Seddeldetektor
------

Kraftig UV-lampe med 3 ganger lenger levetid
Sjekker alle valutaer
Sjekker kredittkort, pass og andre ID-kort
Reflektor for ekstra kraftig UV-lyskvalitet
Leveres i sort

SafeScan 2210
– Seddelteller
-------

Teller opptil 1000 sedler pr. minutt
Tilpasset alle valutaer
UV og størrelse avslører forfalskninger
Summeringsfunksjon ved flere tellerunder
Alarm ved mistenkelig seddel
Nye og gamle sedler må telles separat

SafeScan 1200/1250
– Myntteller og sorterer
------

Teller og sorterer norske mynter
Teller og sorterer 220 mynter pr. min.
Beholderens kapasitet er 300-500 mynter
Summeringsfunksjon ved flere tellerunder
Autostopp ved fullt mynttrau

SafeScan 6165
– Mynt- og seddelteller
-----

Teller mynter og sedler
Teller myntrull og seddelbunker
Innbygget kokke
Inkluderer SafeScan software for telling
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Lås og nøkkelservice
NÅR DET LÅSER SEG.
Filing av nøkler etter kode til arkivskap,
kontorskap, garderobeskap,dokumentskap,
skuffeseksjoner med mer.

Låsesmedservice

Skadefri åpning av pengeskap, hvelvdører,
dokumentskap, brannsikrede skap.
Reparasjon etter innbrudd med mer.
Omstilling av kodelåser.
Filing av pengeskapnøkler til safe bankbokser,
panserdører, hvelvdører, sikkerhetsskap med mer.
(Tidl. Viig & Vraalsen A.P.Foss AS)

Finn Clausen Sikkerhetssystemer AS har låsbransjens
trollmann når en safe ikke vil opp.
På kundelisten står Forsvaret, banker, politi m.fl.
Mye elektronikk på låsmarkedet har kommet de siste
årene. Dette er heller ingen hindring.

KONTAKT OSS NÅR DET LÅSER SEG
- Service/reparasjon av alle FCS skap.

Les mer om
våre produkter på
finnclausen.no
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DINE NOTATER:
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Kontaktinformasjon:
Forhandler:
FINN CLAUSEN SIKKERHETSSYSTEMER AS
Nedre Vollgate 4, 0158 Oslo.
Postadresse: PB 2028 Vika, 0125 Oslo
Telefon: 23 30 47 00
e-post: fcarkiv@finnclausen.no

www.fcarkiv.no
www.finnclausen.no

