
Rosengrens AT-Dep Pro  
Sikker deponering og oppbevaring av verdier

Rosengrens AT-Dep Pro er et profesjonelt innbruddsbeskyttet depone-
ringsskap som er testet og sertifisert i henhold til Europeisk standard 
for deponeringsskap i Grade D II. Deponeringsskapet AT-Dep Pro finnes 
i 3 størrelser og er et bra alternativ for deponering og oppbevaring av 
penger og andre verdier på en sikker måte. Ved deponering dras skuffen 
ut og pengene faller ned i den beskyttede delen av skapet. Du kan lett 
deponere penger via skuffen og ned i skapet, selv når skapdøren er låst. 
Det betyr at personalet, uten å ha tilgang til nøkler eller kode, kan depo-
nere på hvilken som helst tid på døgnet. Med ulike innredninger finnes 
det muligheter for å utnytte skapet for annen oppbevaring, utover den 
delen som anvendes til deponering.
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Rosengrens AT-Dep Pro
Sikker deponering og oppbevaring av verdier

Deponering: Rosengrens AT-Dep Pro er lett å bruke. Ved deponering, dra ut skuffen, legg pengene i skuffen 
og steng. Pengene faller ned i det beskyttende skapet uten at personen som deponerer pengene har noen 
mulighet til å nå dem inne i skapet. Skuffen er utstyrt med en veldig høy trekkmotstand, samt har en antifiske- 
beskyttelse for å forhindre manipulasjon. Godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).

Innbruddsbeskyttelse: Rosengrens AT-Dep Pro er et profesjonelt innbruddsbeskyttet deponeringsskap som 
er testet og sertifisert i henhold til Europeisk normen Standard Deposit EN 1143-2 og sertifisert av ECB•S 
og SBSC i Grade D II.

Lås: Som standard er AT-Dep Pro ustyrt med Rosengrens omstillbare og dirksikrede nøkkelås RKL 10 på 
skuff og skapdør. Rosengrens nye elektroniske kodelås REL finnes som alternativ til nøkkellås og kan 
monteres både på skuff og dør. Anbefales montert på skuff der hvor det er mange brukere som skal 
deponere.

Design: Skapets moderne design og lyse farge, gjør at skapet passer inn i alle moderne miljøer.
Skapet er klargjort for fastbolting til gulv. Bolt medfølger.

Kvalitet og miljøstyringssystem: Rosengrens AT-Dep Pro deponeringsskap er produsert i samsvar med  
ISO 9001 kvalitetssystem og  ISO 14001 miljøstyringssystem.

Rosengrens Produktretningslinjer: AT Dep Pro er testet og sertifisert i henhold til Rosengrens retningslinjer 
for å tilfredsstille merkets strenge kvalitetskrav basert på relevante europeiske standarder. Målet er at 
produktet skal være brukervennlig, og at kvaliteten gir kunden en forsikring som lever opp til forventningene.

Modell Utvendig mål Innvendig  mål                              Vekt kg           Volum*
AT-Dep Pro  Høyde Bredde      Dybde             Høyde/Høyde*   Bredde   Dybde                 Grade DII (lit.)
 
52 615 540 490 414/237 460 320  229  235 35
72 815 540 490 614/437 460 320  332  340 64
104 1135 540 490 934/757 460 320  426  434  111  
*Eksklusive skuff og antifiske-beskyttelse. 
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Inngår i sikkerhetskonsernet Gunnebo

  AT Dep Pro 52                   AT Dep Pro 72                   AT Dep Pro 104

Innermål HxBxD(mm) 
78x359x236  

Utvendig mål når skuffen er åpen/skap-
dør – 296mm eksklusive håndtak + lås  

Innredning

Skuff størrelse

Mål mm: HxBxD 

Flyttbar hylle
10x450x295

Forsterket hylle
10x450x295

Uttrekkbar 
flexihylle
75x370x295

Uttrekkbar 
plastskuff
52x370x295

Produkt data


