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Fleksible arkivløsninger
Velkommen til Sarpsborg Metall AS – din leverandør av
garderobe-, arkiv- og oppbevaringsløsninger. Vi er en
moderne og proaktiv bedrift med over 60 års erfaring i
bransjen. Gjennom egendesign og produksjon tilbyr vi et
meget variert og fleksibelt produktspekter med

smarte

detaljer og brukervennlige løsninger. Vi håper du vil finne
våre produkter interessante og at du kontakter oss dersom
du skulle ha spørsmål. Vårt salg er basert på tillit, og vi vil
derfor gjøre vårt ytterste for at du som kunde skal kunne få
den vare og service du forventer.

Arkivskap
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Arkivskap

Oppbevaringsskap, kontor, arkiv, lager
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Norskutviklede arkivskap

Arkivkabinett

For sikker og oversiktlig arkivering av dokumenter

Det gode alternativ til arkivskap

Innmat til skuff
Skuff innredet med bøyleinnlegg
og bøyler for stående mapper

Arkivskap av høyeste kvalitet for deg som betjener
arkivskapet ofte. Arkivskapet leveres med spesialformede
skuffefronter m/100% uttrekk som sikrer funksjonell
betjening.Skuffene er montert på doble uttrekksskinner m/
kulelager for best mulig stabilitet. Skapet har sentrallås og
tippesikring – kun en skuff kan åpnes om gangen. Farge
er lys gråhvit (RAL 9002). Kan også leveres i andre farger
og med trefronter i bøk og bjørk på forespørsel.
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Varenr.

70189
70188
70192
70187
70186
71021
71022

Beskrivelse

Utvendig
h x b x d (mm)

Skuffer innvendig
h x b x d (mm)

5 skuffer, A4
1550 x 402 x 720
4 skuffer, A4
1320 x 402 x 720
4 skuffer, Folio
1320 x 462 x 720
3 skuffer, A4
1020 x 402 x 720
2 skuffer, A4
720 x 402 x 720
Bunnskinne
Bøyle for bunnskinne

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
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Kabinettene er et godt alternativ til arkivskapene. De bygger
vesentlig mindre i dybden og kan derfor være mer hensiktsmessig
av plasshensyn. Kabinettene leveres med 3 eller 4 skuffer i
høyden med mulighet for å arkivere både A4 og Folio format.
Skapet er pulverlakkert lys grå (RAL 7035). Kan også leveres i
andre farger og med trefronter i bøk og bjørk på forespørsel.

Varenr.

Beskrivelse

70195
70195
71023
71024
71025

Arkivkabinett 3 skuffer
Arkivkabinett 4 skuffer
Bunnskinne langsgående
Bunnskinne 2 stk dypgående
Bøyle for bunnskinne

h x b x d (mm)

1020 x 895 x 455
1320 x 795 x 455
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Easy arkivskap

Design arkivskap

Et solid og rimelig arkivskap med vippesikring

Arkivskapet Easy er et rimelig, men solid arkivskap med
vippesikring – kun en skuff kan åpnes om gangen. Hver skuff er
godkjent for 35 kg belastning, har 100% uttrekk og er tilpasset
A4-standard format. Skapene leveres i 2 fargealternativ; perlehvit
(RAL1013) og alugrå (RAL9006).
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Det stilfulle alternativ

Varenr.

Beskrivelse

K103953
K104052
K103954
K104053

4 skuffer
4 skuffer
2 skuffer
2 skuffer

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

Farge

Perlehvit
Alugrå
Perlehvit
Alugrå
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Med sine buede former bidrar skapet til å sette preg på et flott
kontor. Arkivskapet ivaretar alle krav som stilles til skikkelig
oppbevaring; beregnet for standard A4-format, med 100% uttrekk
i skuffene, jevn og stillegående opplagring i glideskinner og
godkjent for 35 kg oppbevaring. Leveres i tre fargealternativ:
perlehvit (RAL1013), sort (RAL9005) og alugrå (RAL9006).

Varenr.

Beskrivelse

K103956
K104056
K104057
K103957
K104058
K104059

4 skuffer
4 skuffer
4 skuffer
2 skuffer
2 skuffer
2 skuffer

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

Farge

Perlehvit
Sort
Alugrå
Perlehvit
Sort
Alugrå
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Oppbevaringsskap 2-i-1
På kontoret, arkivrommet eller lageret

Konseptet inneholder to helsveisede og solide stålskap til prisen av ett. Begge skapene har
solid lås og 4 flyttbare hyller med kapasitet 50 kg. Det store skapet er 1980 x 900 x 440 mm, det
mindre skapet er 1800 x 800 x 400 mm. Begge er svært anvendelige og passer i de fleste miljøer.
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Varenr.

Farge

71124-0303
71124-8080
71124-1818

Hvit
Sølvgrått
Sort
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Kontorskap med
hengslede dører

Kontorskap med sjalusidører

For funksjonell og praktisk innredning

Helsveisede kontorskap av høyeste kvalitet. Det finnes en rekke
funksjonsmuligheter for skapene ved å tilpasse innredningen.
Uttrekksrammer for A4 mapper, uttrekkshyller, bokstøtter,
skilleplater eller hyller for arkivering kombinert med klesskap,
er alle eksempler som det moderne kontor etterspør i dag.
Dørhåndtaket på hengslede skap er utstyrt med en lås
som gir god sikring ved to-punkts låsing. Sjalusidørene
er produsert i brannhemmende plastmateriale.
Skapene leveres standard i farge lys grå (RAL 7035).
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Et plassbesparende og elegant alternativ

Varenr. Beskrivelse

70332
70263
70264
70333
70265
70266
70336

Kontorskap m/1 hylle
Kontorskap m/2 hyller
Kontorskap m/4 hyller
Kontorskap m/1 hylle
Kontorskap m/2 hyller
Kontorskap m/4 hyller
Kontor/garderobeskap m/
garderobestang og hyller

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
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Varenr.

Beskrivelse

70334
70273
70274
70335
70271
70272
70337

Sjalusiskap m/1 hylle
Sjalusiskap m/2 hyller
Sjalusiskapm/4 hyller
Sjalusiskap m/1 hylle
Sjalusiskap m/2 hyller
Sjalusiskap m/4 hyller
Sjalusi/garderobeskap m/
garderobestang og hyller

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

Tilbehør til kontorskap

Hyller

Uttrekkbar hylle

Skilleplater til perforert hylle

Uttreksramme for
hengemapper

Bokstøtter
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Sarpsborg Metall AS, Bredmyra 4, postboks 43, N-1739 Borgenhaugen
Telefon +47 69 10 28 00, telefaks +47 69 10 28 01
post@sarpsborgmetall.no - www.sarpsborgmetall.no
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