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INBYGGNADSPORTAL
MED SÄKERHETSJALUSI

TORSÅKER 23 juni 2016, Gefle Dagblad

Tobak till ett okänt värde byte vid inbrott på Gulfmacken i Torsåker
Gulfmacken i Torsåker drabbades av inbrott under natten mot torsdag. "De verkar ha fokuserat
på tobaksavdelningen", säger Tomas Sandin, vakthavande befäl vid polisen.
HÄRJEDALEN 6 maj 2015, Östersundsposten

Här stal tjuvarna tobak för 100 000 kronor på ICA Hede
Tidigt på tisdagsmorgonen drabbades Ica Supermarket i Hede av ännu ett inbrott. Tobaksvaror
för cirka 100 000 kronor stals. – Klart man blir less. Både på inbrotten och att polisen inte verkar
prioritera när det händer sådana här saker ute i byarna, säger handlaren Peter Eriksson.
SKÖVDE och FALKÖPING 21 mar 2015, GT

ICA-butiker utsatta för smash and grab
Två ICA-butiker utsattes inatt för dramatiska kupper. De ska ha stulit framför allt tobak.
NORRKÖPING 23 okt 2015, Norrköpings Tidningar

Inbrott i tobaksbutik
Natten mot fredagen stals cigaretter vid ett inbrott i en tobaksbutik i Skarphagens spel och tobak
i Norrköping.

Inbrott i tobaksbutiker ökar
Statistik från försäkringsbolaget Trygg-Hansa visar att antalet tobaksstölder ökar.
– Tjuvarna har bytt inriktning. Just nu är det tobak som gäller. Tobak är lätt att omsätta, säger Johan Schön,
sakkunnig vid Trygg-Hansa.
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SÄKER
Inbyggnadsportal med säkerhetsjalusi
Nu behöver man inte längre kompromissa mellan en säker eller
en säljande exponering. Med vår inbyggnadsportal SÄKER (art.nr.
-VS300020) kan du som vanligt dagtid exponera dina tobaksvaror,
receptfria läkemedel eller andra produkter som kan vara av värde
för tjuven. På kvällen kör man ned jalusiet och får marknadens
säkraste förvaring av kompletta varusektioner. Vi har inte prutat
på säkerheten då vi valt ett säkerhetsjalusi med dubbla aluminiumväggar inklusive kapskydd (stålstavar mellan lamellerna). Väggar,
tak och till och med golv är klädda med 4 mm stålplåt.
Våra säkerhetsinbyggnader måttanpassas för att stämma med
lokalen och rymmer de vanligaste snuskylarna och varusektionerna.
Säkerhets
buren kläs med träinbyggnader för att passa övrig
inredning i butiken.
Ni kan ofta med framgång förhandla med ert försäkrings
Vår inbyggnad skyddar mot stöld, men det bästa vore väl att
stoppa tjuven från att ens försöka? Därför skickar vi med dessa
tydliga dekaler att sätta på dörrar och fönster.

bolag om premierna, självrisken och värdet av varorna som får
förvaras i butiken.
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Versionsnr: 3

Måttskisser

A
B

860

max 2150

2470

C

max 768

Bredd enligt önskemål, se fasta måttsteg till höger

ART. NR:

A

B

C

-VS300020-B1426
-VS300020-B1726
-VS300020-B2026
-VS300020-B2326
-VS300020-B2626
-VS300020-B2926
-VS300020-B3226
-VS300020-B3526
-VS300020-B3826
-VS300020-B4126
-VS300020-B4426
-VS300020-B4726

1426
1726
2026
2326
2626
2926
3226
3526
3826
4126
4426
4726

1388
1688
1988
2288
2588
2888
3188
3488
3788
4088
4388
4688

1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500

Breddmått (mm)
A - Yttermått träinklädnad (art.nr VS100020).
B - Yttermått inbyggnadsportal (art.nr VS300020).
C - Öppningsmått (C/C mellan yttersta stativ).

Angreppspunkter
De standarder som finns för tobaksförvaring är inte
applicerbara på vår lösning, då vi använder oss av jalusi
istället för dörrar. Vi ligger så nära klassningen SS 3492 som
möjligt med v årt jalusi.
Hela säkerhetsburen (1) är klädd med 4 mm stålplåt,
både golv, tak, väggar och rygg. Vi använder det högst
klassade jalusiet (2) på marknaden och det är Klass 3 jalusi
enligt EN 1627-2011. Det har dubbla aluminiumväggar och
är dess
utom utrustat med kapskydd (stålstavar mellan
lamellerna, vilket gör att man inte kan kapa jalusiet
lodrätt). Att skära i 4 mm stålplåt är inte omöjligt om man
har gott om tid men att skära upp ett tillräckligt stort hål för
att komma åt produkterna är inte praktiskt genomförbart.
Jalusiet har 2 låspunkter (3) med stålkolv som går
genom jalusiet. Varje kolv är utrustad med microbrytare
vilket gör att ingen obehörig kan köra jalusiet utan nyckel.
Det innebär också att även om man skulle lyckas kapa
kolvarna så går det inte att köra upp jalusiet, utan man
måste manuellt lyfta upp det och trycka in det i taket vilket
inte är möjligt.
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