Förrådsväggar
Förråds- och stängsellösningar för skydd och säkerhet

G550 Nät
G550 Plåt
G450 Nät
G450 Plåt
G350 Nät
G300 Nät
Produktcertifikat
Tillbehör
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State of the art
manufacturing.
Garantell är ett familjeägt företag baserat i Värnamo. Vi utvecklar och tillverkar avancerade nätväggar som används
i hela Europa. Produktsortimentet omfattar tåliga och kostnadseffektiva maskinskydd, lager- och industriväggar,
näthyllplan och förrådsväggar. Vi erbjuder alla våra kunder personlig och snabb service – från förslag till order och
leverans.

Det är enkelt att vara kund hos oss.
Det är viktigt för oss att erbjuda tillgänglig och effektiv service som gör det enkelt att vara kund hos oss. För att uppnå
snabba och effektiva lösningar har vi valt att ha alla funktioner under samma tak – försäljning, konstruktion, tillverkning och
eftermarknadssupport. Därmed har organisationen tillgång till alla de resurser som behövs för att slutföra varje projekt. Vi delar
gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet och hjälper till med snabb support i form av offerter och annan information när du
behöver det.
Vår smidighet bottnar i smarta konstruktioner.
Hjärtat i vår trovärdighet som leverantör är kvalitet. Alla våra produkter är utformade för att kunna installeras snabbt och enkelt,
för att tåla hög belastning och för långsiktig hållbarhet. Vi erbjuder flera produktalternativ för att möta olika behov, vilket innebär
att du aldrig behöver betala för en kraftigare lösning än vad som krävs.
Våra produkter är tillverkade i vår helautomatiska anläggning – från tråd till färdiga nätväggar. De är i stor utsträckning
förmonterade för att minska montagetiden på plats.

Förrådsväggar
Vi erbjuder robusta och säkra förrådslösningar till flerfamiljsfastigheter. Vår erfarenhet säger att det nästan alltid är dörren som
utsätts för inbrottsförsök, därför har vi genomgående förstärkta dörrar i de olika systemen.
Våra förrådsväggar i nät och plåt är galvaniserade vilket ger en tålig och snygg finish som inte kräver pulverlackning.

G550 Nät

G550 Nät

För utsatta utrymmen
För utrymmen som saknar skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som högt.
G550 nät
•Stöldskyddscertifierat av SBSC enligt Svenska
stöldskyddsföreningens norm SSF 1990-06-30/B*.
•Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbrytning av
dörren.
•Kraftiga trådar för att förhindra uppklippning av kryphål.
•Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen
för att undvika vassa trådar att riva sig på.
•Kombineras med G300 i överbyggnad och mellanväggar.

Lås
•Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
•Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
•Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.
Dörrdimensioner
•Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
•Bredder, 1000 900 800 700 600 500.

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

Cylinderlås för
ovalcylinder
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1600-3700

Hänglåsklinka
med skyddskåpa

öppningsmått dörr 1560 1660 1760 1860 1960

Ytbehandling
•Vägg, tunn blank galvanisering.
•Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).

30x30
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G550 Plåt

G550 Plåt

För utsatta utrymmen
För utrymmen som saknar skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som högt.
G550 plåt
•Certifierat av SBSC enligt Svenska stöldskyddsföreningens norm SSF 1990-06-30/B*.
•Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbrytning av
dörren.
•Plåten i dörrbladet är förstärkt med kryssbock, och svetsas inuti dörrbladet för att undvika vassa kanter.
•Kombineras med G300 nät i överbyggnad och
mellanväggar.

Lås
•Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
•Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
•Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.
Dörrdimensioner
•Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
•Bredder, 1000 900 800 700 600 500.

Cylinderlås för
ovalcylinder

1600-3700

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

30

Hänglåsklinka
med skyddskåpa

öppningsmått dörr 1560 1660 1760 1860 1960

Ytbehandling
•Vägg, tunn blank galvanisering.
•Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).

30x30
500 600 700 800 900 1000
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G450 Nät

G450 Nät

För utökad säkerhet
För utrymmen som har ett sämre skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som högre.
G450 Nät
•Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbrytning av
dörren.
•Kraftiga horisontella trådar för att förhindra
uppklippning av kryphål.
•Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen
för att undvika vassa trådar att riva sig på.
•Kombineras med G300 i överbyggnad och mellanväggar.

Lås
•Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
•Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
•Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.
Dörrdimensioner
•Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
•Bredder, 1000 900 800 700 600 500.

Hänglåsklinka
med skyddskåpa

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

Cylinderlås för
ovalcylinder

30x27
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öppningsmått dörr 1560 1660 1760 1860 1960

Ytbehandling
•Vägg, tunn blank galvanisering.
•Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).
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G450 Plåt

G450 Plåt

För utökad säkerhet
För utrymmen som har ett sämre skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som högre.

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

Cylinderlås för
ovalcylinder

1600-3700

Hänglåsklinka
med skyddskåpa

Dörrdimensioner
•Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
•Bredder, 1000 900 800 700 600 500.

30

Ytbehandling
•Vägg, tunn blank galvanisering.

•Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).
Lås
•Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
•Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
•Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.

öppningsmått dörr 1560 1660 1760 1860 1960

G450 Plåt
•Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbrytning av
dörren.
•Plåten i dörrbladet är förstärkt med kryssbock, och svetsas inuti dörrbladet för att undvika vassa kanter.
•Kombineras med G300 nät i överbyggnad och
mellanväggar.

30x30
500 600 700 800 900 1000
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G350 Nät

G350 Nät

Den kostnadseffektiva lösningen
För utrymmen som har ett bra skalskydd eller där behovet av skydd bedöms som lågt.

Hänglåsklinka
med skyddskåpa

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

Cylinderlås för
ovalcylinder

Dörrdimensioner
•Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
•Bredder, 1000 900 800 700 600 500.

öppningsmått dörr 1560 1660 1760 1860 1960

Ytbehandling
•Vägg, tunn blank galvanisering.
•Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).

Lås
•Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
•Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
•Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.

30x27
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1600-3700

G350 Nät
•Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbrytning av
dörren.
•Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen
för att undvika vassa trådar att riva sig på.
•Kombineras med G300 i överbyggnad och mellanväggar.

30x30

500 600 700 800 900 1000
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G300 Nät

G300 Nät

Den enkla lösningen
För utrymmen där behovet bedöms till avgränsning.
G300 Nät
•Kraftiga gångjärn för att förhindra uppbrytning av
dörren.
•Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen
för att undvika vassa trådar att riva sig på.

Dörrdimensioner
•Höjder, 2000 1900 1800 1700 1600.
•Bredder, 1000 900 800 700 600 500.

Ytbehandling
•Vägg, tunn blank galvanisering.
•Dörr, pulverlack RAL 9006 (ljusgrå).

Cylinderlås för
17mm eurocylinder

Cylinderlås för
ovalcylinder

30x27

100
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1600-3700

Hänglåsklinka
med skyddskåpa

öppningsmått dörr 1560 1660 1760 1860 1960

Lås
•Kraftig hänglåsklinka med skyddskåpa för hänglås.
•Cylinderlås för 17mm eurocylinder.
•Cylinderlås Assa 310 för oval cylinder.

30x30

500 600 700 800 900 1000
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Certifikat Förrådsinredning G550, nät och plåt.

Tillbehör

Hylla
Hylla med perforering för galgar för smidig förvaring i förråden.
Hylla
•Helt i plåt
•Tål fuktiga miljöer
•Max lastvikt 70kg

•Dimensioner
-Djup 350mm
-Bredder, 1100 1000 900 800 700 600 500 400

Enligt “Certifieringsbestämmelser – Certifiering av produkter enligt system 5”
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, Tegeluddsvägen 100, 115 28 Stockholm

Nr 14-157

Inbrottsskyddande förrådsinredning
Förrådsinredning G550
uppfyller kraven enligt

SSF 1990-06-30/B
Certifikatsinnehavare är

Garantell AB

Speditörvägen 8, Värnamo
Certifikatet gäller
2017-05-09 till och med 2020-05-08
Stockholm den 2017-05-09

Nummerbricka
Nummerbricka för smidig uppmärkning av förråd.
Nummerbricka
•20 x 60 mm.
•Vit med valfri svart text.

Mårten Wallén
Verkställande direktör
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www.garantell.com

Speditörvägen 8 SE-331 53 Värnamo, Sweden
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Tel +46 370 69 22 30

|

Fax +46 370 167 10

999-1507-2

