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Nu stoppar vi stölderna �l

Produktinformation
STS 7.0
STS 2.4

Stora Bergsgatan 15A
545 33 Töreboda

Ny säkerhetscontainer/förråd för a�
inte bara för den enkla tjuven utan o
inbro�sligor som drabbar våra arbet

I samarbete med försäkringsbolag ha
tainer som klarar Grade II enligt inbro
(Strongroom/Värdeförvaringsrum).

Telefon: +46 730 57 73 00
E-post: michael@rightandbright.se

Grade II motsvarar enligt försäkrings
beloppsgränser 3 basbelopp.

Detta ger möjlighet att erhålla försäk
eller helt utan självrisk men naturligt
vinsten uteblivna inbrott!

För a� möta era behov ﬁnns �llägg s

- Elcentral - Elu�ag utvändigt - Belysn

- Specialkulör - Målning klass C4 - Log
STS 2.4

- Isolerad - Värmare - Sidotak

- Ellås för ID06 - Larmpaket - Gardero

- Hyllsystem - Ramp - Körplåt/kä�ng
- Frakt - Lagringsplats

- CE-märkt stål / Prestandadeklara�o

(Krav vid permanent uppställning. - b

SAFE TOOL STORAGE

Stoppar stölder av
verktyg och material

Safe Tool Storage
Safe Tool Storage är en produkt som stoppar stölder av verktyg och material på
byggarbetsplatser. Ett fullgott skalskydd likt vår produkt kompletterad med larm
och normal insatstid gör det extremt svårt att lyckas med inbrott. Modulen är
inbrottstestad enligt EN 1143-1 Grade ɪɪ, (standard för test av strongroom &
valves). Testet prövar produktens motstånd mot både brytande verktyg
men framförallt skärande, borrande och roterande verktyg.
Produkten finns i två storlekar, STS 2.4 (4,8 kvm) och STS 7.0 (15 kvm) och har
dubbla säkerhetsdörrar med totalt 5 lås. Huvudlåset på yttre dörren kan användas
för kod låsning, tex ID06 passage dagtid, övriga har säkerhetscylindrar med lika
låsning. Vikten på modulen och de avtagbara lyftöronen gör att stöld med hjälp av
att flytta bort modulen i princip är borta. Produkten kan också kompletteras med
fastsättning i fundament eller körplåt för extra säkerhet.
Till skillnad från normala förrådscontainers har vi en egentillverkad produkt med
tjockare plåt som medger blästring enligt Sa 2 ½ och målning till klass C4 medel
som standard (kan ökas vid kundönskemål). Det ger ett mycket bättre rostskydd,
mindre underhåll och mångfaldigt längre livslängd. Golvet är 5 mm tårplåt för att
tåla högt slitage. Entrén har dubbla säkerhetsdörrar vilket ger ett bra skalskydd
även under dag-/arbetstid men framför allt när arbetsplatsen är låst. Det finns även
flera olika typer av passagesystem och/eller framförallt larm (t.ex vibrationsdetektor).
Som standard är modulen utrustad med eluttag, mekaniska lås och utvändigt målad
i grå kulör. Option finns att få såsom isolering, belysning, elcentral, värmare, hyllor
m.m.
För fler möjligheter och optioner kontakta
Michael Andersson, Right & Bright AB

Skalskydd + andra mervärden:
Lång livslängd
Hög säkerhetsnivå
Högt 2:a handsvärde
Låg underhållskostnad

Vi kan hjälpa er med: mt inbrott

Lätt att flytta när ägaren vill

Kontakta ert försäkringsbolag

Kompatibel för passagesystem/larm
Slippa kostnader för stillestånd i arbetet
Högt investeringsvärde: lnköpskostnad
motsvarar kostnader för 1-2st inbrott
Försäkringsbolag erbjuder bättre
försäkringsvillkor

för bättre villkor
Bygga er lösning på förrådsutförande
Partner för passagesystem, larm och
säkerhetsbolag
Logistik som uppställning, frakter och
underhåll

Två modeller

STS 2.4 och STS 7.0
STS 7.0 - Yttermått (BxLxH)

2.4x7.0x2.34 m - Vikt ca 5 ton
Dubbla säkerhetsdörrar med storlek 12x21M.
Denna modell som är 7m lång är anpassad
för att kunna förvara dyrbart material ute på
arbetsplatser, t ex kopparrör. Den är också
lämplig i projekt där UE kan samordna sina
dyra verktyg till en förvaringsmodul. Med
passagesystem/ID06 håller bygget reda på
in- och utpasseringar. Maxlast 5 ton.

Optioner - Produktanpassning
Elcentral - Eluttag utvändigt - Belysning
Specialkulör - Målning klass C4 - Logotype
Isolerad - Värmare - Sidotak
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Ellås för ID06 - Larmpaket - Garderobskarm

Hyllsystem - Ramp - Körplåt/kätting/hänglås
Frakt - Lagringsplats
Klotterskydd

En mindre för verktyg och
en större för både verktyg
och material

STS

7.0

!"# $% &#"''"() "* *+#,(-.))(/0&1 2

7$0%.( 89: )3 "$540&+) /*+# ;<<< *+#,(-.)%$'#=>

STS

2.4

!"#456*6( *6$ 76"&89:;– #<= *+86">+5;8?5$6" @" 6
C#;8(+$6( )?" $6 7+(5>:+;86 >(4"#D6( 5>::6" *655+(
46;8@55+"6/
I?";@&">(:;4#5+:6(
4?"B+" (#"*+58 *6$
STS
2.4 - Yttermått
(BxLxH)
2.4x2.4x2.34 m - Vikt ca 2.5 ton
E=5 5+& "00" (-B+# "* %$'#=> .400+# ),"0),-&&—0"
STS
2.4 har dubbla säkerhetsdörrar
med storlek
I?";@&">(:;4#5+:6(H
,@&6"=68;4#5+:6(H
N+"*4#5+:6
9x21M.
Anläggningen
är
utformad
för
att
använS% @" #<&;J 7> *6$H > ;+*+"4686 *6$ )?";@&">(:;4#
das som verktygsförvaring för mindre projekt
>(4"#D;;8+($+"$ GS FF0U-F K,8"#(:"##*OV@"$6)?"
eller de som vill skräddarsy sina egna moduler
PP @" $6( (>7Jeller
;#*
4@;8 @" +(A+;;+$ '55 )?";@
uteT"+$6
på byggarbetsplats
anläggningsprojekt.

Modulerna kan isoleras, kompletteras med ramp,
J/# "> )(=BB" )(/0&*3.=#$" =KL &+$ $+."F*" M(*+
passagesystem och/eller larm, högre målnings&4#eller
CM)(annan
+# G/#*"#%$.
B0"K+#")I
klass
kulör som),"
option.
Maxlast 7.5 ton.

T$*+)(+#%$.
?O" L"$&)*4#&+

U$&+#L300

S%*)04$.&

Produk�nforma�on STS 2.4
Stöldsäkerheten
Modulen har provats mot inbrottsstandard EN 1143-1 Grade II med gott resultat, vi har valt att inte certifiera
den då det i standarden krävs ett "kassaskåpslås" som ej är anpassat efter ändamålet. (Möjlighet finns.)

na �llsammans!

Inbrottstestet omfattade både attack med skärande som roterande verktyg, vilket har blivit vanligt och som

d för a� förhindra
tyvärr dagensinbro�,
förrådscontainer är sårbara emot. Som extra svårighet har vi lagt till dubbla säkerheter mot lyft
av anläggning,
löstagbara lyftöron och möjlighet att förankra modulen i t ex körplåt eller befintligt fundament.
utan också
för a� stoppa
a arbetsplatser.
Grade ɪɪ är den nivå som är mest lämpad för ändamålet. Produkten klarar ett omfattande inbrottsförsök med

sina dubbla skalskydd och är inte för tung i sitt utförande eller en för kostsam investering. (STS 2.4 har betalat
har sig
vi tagit
eninbrott!)
convid ettfram
uteblivet

olag
gt inbro�sstandard EN 1143-1

rum).

äkringsbolagens riktvärde för

a försäkringsvillkor med låg–
aturligtvis är den största

STS 2.4 har all�d y�ermå�en (bxlxh),
2,4x2,4x2,34m. (För verktyg.)
Som standard är den målad grå har dubbla säkerhetsdörrar (9x21M) med brytskydd, totalt 5
lås med säkra ovalcylinderskydd och cylindrar
(lika låsning). Invändigt är väggar och tak beklädda med plywood och golvet har 5mm 5 bars
plåt. Löstagbara ly�öglor och lucka i golv för a�
säkra modulen mot ly�. (Mot körplåt.)

Right and Bright AB
�llägg såsom:
Michael Andersson

I samarbete med

Stora Berggatan 15A

- Belysning
545 33 Töreboda

C4 - Logotype
Telefon: +46 730 57 73 00

E-post: michael@rightandbright.se
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Minerals Revi

