
Rosengrens Callisto Dep
Innbruddssikret for dine verdisaker

Rosengrens Callisto Dep er et innbruddssikret deponeringsskap som er 

testet og sertifi sert i følge den Europeiske standarden EN 1143-2 i klasse 

DI og DII. Kontanter og verdisaker kan enkelt deponeres i verdiskapet 

mens det er låst, noe som betyr at personell uten tilgang til koder eller 

nøkler kan deponere når som helst på døgnet. Deponeringsskuffen er 

utrustet med en anti-fi ske sikring som gjør at ingen kan nå innholdet 

i verdiskapet gjennom skuffen. Callisto Dep fi nnes i 4 størrelser, mellom 

45 og 108 liter, og er produsert for styrke og sikkerhet med en redusert 

totalvekt.
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Rosengrens Callisto Dep
Innbruddssikret for dine verdisaker

Innbruddssikring: Rosengrens Callisto Dep er testet i følge den Europeiske standarden for deponerings-
skap og er tildelt sertifi seringen 1143-2 i klasse DI og DII. Låsesystemet i den solide døren beveger seg i 
3 steg. Både låsen og låsesystemet er sikret av borresikringsplater, og for ekstra sikkerhet er låsesystemet 
utstyrt med en aktiv sperre. For å forhindre at innholdet i verdiskapet kan nås gjennom deponeringsskuffen 
er en anti-fi ske sikring montert.

Låser: Deponeringsskuffen er tilpasset med en klasse A (RKL-10) lås som standard, og skapet som 
deponeringen havner i kan tilpasses med en nøkkellås i klasse A (RKL-10) eller en elektronisk lås i 
klasse B. Alle lås testes av ECB-S ifølge den kjente EN 1300 standarden for låser med høy sikkerhet.

Design: Med Callisto Deps nye innovative sperremateriale er skapet ikke bare godt innbruddssikret, den totale 
vekten er også betydelig redusert, noe som gjør skapet mye lettere enn andre verdiskap i samme kategori. Det 
reduserer både tid og kostnader for transport og installasjon, og gjør at verdiskapet passer for gulv som ikke 
tåler tung belastning. 
Callisto Dep har et moderne, lysegrått ytre som passer de fl este kontormiljøer. Dørhåndtaket, samt 
andre detaljer er laget ergonomisk for å være brukervennlig.  

Kvalitets- og miljøsystem: Deponeringsskapet Rosengrens Callisto Dep er produsert  ifølge ISO 9001 for 
kvalitet og ISO 14001 for miljø. 

Rosengrens Produktretningslinjer: Utførelsen av Callisto Dep deponeringskap er testet og godkjent ifølge 
Rosengrens produktretningslinjer, som bygger på relevante europeiske standarder. Målet er å kontrollere 
brukervennlighet, sikkerhet og produktlivssyklus som en forsikring for kunden at våre produkter lever opp 
til de høyeste forventninger. 

Member of the Gunnebo security group

Modell Utvendige mål (mm) Innvendige mål (mm) Vekt (kg) Volum*
 Høyde Bredde Dybde Høyde Bredde Dybde Gr I Gr II  (Liter) 

60 687 500 521 314 400 360 144 329  45
80 932 500 481 559 400 320 175 400  68
110 847 600 561 474 500 386 203 464  91
130 932 600 561 559 500 386 219 501  108

*Brukbart volum eks. deponering og anti-fi ske sikring 

                Deponeringsskuffens innvendige mål (mm) 
Modell Høyde  Bredde  Dybde  

60 & 80 90 350 230
110 & 130 90 450 230

Produktdata


