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Att välja skåp kan vara lite svårt då det finns mycket att välja mellan. 
Vilket är just ditt behov?

Klassningar på skåp kan delas upp i 3 olika kategorier: Oklassade skåp, 
Stöldklassade skåp och Brandklassade skåp. I vissa fall kan ett skåp ha både 
stöld- och brandklassning. 

Med hjälp av vår guide hoppas vi att det ska bli enklare för dig att välja rätt bland 
de vanligast förekommande typer av skåp.

STÖLDKLASSADE SKÅP
Den här typen av skåp kan delas upp i 3 olika 
klassningar: Stöldskyddsskåp, Säkerhetsskåp 
och Värdeskåp.

Stöldskyddsskåp är den lägsta stöldklassningen 
och de är testade enligt en europanorm som heter 
EN14450, S1 eller S2. Passar bra för förvaring av t.ex. 
värdeföremål. 

Säkerhetsskåp har en stöldklassning som heter 
SSF3492. Denna typen av skåp används främst till att 
förvara nycklar i. Många försäkringsbolag kräver att 
nycklar på serviceverkstäder och bilhandel ska låsas 
in i denna typ av skåp.

Värdeskåp (valvdörrar och deponeringsskåp) ger 
godkänt stöldskydd och är skåp som klassas i den 
sista typen av stöldklassningar, nämligen EN1143. 
Denna klassning delas sedan i sin tur upp i olika 
Grade från 0 och upp till 10 beroende på hur mycket 
man ska förvara i skåpet. Ska du förvara stora 
pengabelopp, smycken och ädla metaller föreskriver 
försäkringsbolagen att du har denna typen av skåp. Ju 
högre grad desto högre belopp får förvaras i skåpet.

OKLASSADE SKÅP
Alla skåp som inte lämnats in för test på något 
testinstitut. Dessa skåpen kan vara brandisolerade 
eller stöldfördröjande.
 
BRANDKLASSADE SKÅP
Denna typ av skåp är i regel dokumentskåp och 
datamediaskåp.

Dokumentskåp har klassning för papper och då 
står det ett P (papper) före det antal minuter som 
skåpet klarar i klassning. Brandtest av skåp sker i 
extremtemperatur, 1000 grader. Skåpen testas i 60, 
90 eller 120 minuter och innertemperaturen får blir 
maximalt ca 170 grader för papper. Skåpen i vår 
katalog är testade enligt den Nordiska standarden 
NT Fire 017.

Datamediaskåp är ett liknande skåp till utseendet 
men här är max tempen invändigt ca 30-50 grader 
beroende på vilket test. Med datamedia menas 
USB minnen, hårddiskar, magnetband, CD och 
DVD skivor.
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