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Certificeret forhandler og montør

TLF.: 2127 0506



Der kører i dag godt 300.000 gulplade-varebiler på de danske 
veje. Hver dag oplever mere end 15 af disse uventede gæster. 

Hvis du er en af de mange uheldige, der har været udsat for et 
indbrud, så ved du, at irritationerne er mange… 

… administrationen ved at skulle melde indbruddet. 
Tabt arbejdsfortjeneste. Selvrisiko og stigning i din 
forsikringspræmie. 

Uanset om du er tømrer, vvs’er, elektriker, murer, fragtmand eller 
fotograf så kan et sikkerhedssystem fra ArcaSafe være løsningen 
på netop dine frustrationer.

75 % FLERE 
INDBRUD 
DE SIDSTE 2 ÅR
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HØJ KVALITETGENNEMTESTET

Tyverijalousierne 
er testet efter 
europæiske 
standarder og 
designet til at 
forhindre tyvens 
adgang til varerummet 
– uafhængig af bilens 
eget låsesystem.

Tyverisikringen 
er designet og 
fremstillet med henblik 
på størst mulig  
modstandsdygtighed.

PLADS-
BESPARENDE

Systemet er designet, 
så det optager mindst 
mulig plads i kabinen 
uden gene for dig.

VEJLEDENDE PRIS: 
14.900,- inkl. montering*
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*Prisen kan variere afhængig af 
bilmodel. Kontakt os for mere 
information. 



SOLID TYVERISIKRING 
TIL SIDE- OG BAGDØR

Tyverisikringens lameller og styreskinne er fremstillet i anodiseret aluminium 
for størst mulig modstandsdygtighed. Derudover er systemet designet, så det 
optager mindst mulig plads i kabinen. 

Vores løsning kommer med et separat styresystem. På den måde sikrer du 
din last, selvom uheldet skulle være ude og dit system bliver hacket via 
centrallåsen. 

Til alle løsninger følger en lille handy fjernbetjening, der kan sættes i din 
nøglering. Både motor (12V), styring og fjernbetjening er RoHs og CE 
mærkede. 

Hvert system kommer desuden med en indvending sikring, så det kan åbnes 
manuelt indefra. 

ArcaSafe tyverijalousi 
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DS/EN1627:2011, 
DS/EN+1628:2011A1:2015, 
DS/EN+1629:2011A1:2015, 
DS/ EN+1630:2011A1:2015

TESTET I HENHOLD TIL:

De dobbeltvæggede lameller er 
fremstillet i anodiseret aluminium. I 
begge sider er elementerne  fikseret 
med specielle låsestykker, som hindrer 
uønsket sidebevægelser. Mellem hver 
lamel er monteret et plaststykke for 
bedst mulig ‘rullefunktion’

FUNKTION:

Dobbeltvæggede aluminiumslameller 
Tykkelse: 1,0 mm – totaltykkelse 8,0 mm.
Højde: 3,5 cm

JALOUSIMÅTTE:

TEKNISK 
BESKRIVELSE
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Anodiseret aluminium
Beslag og afdækning i el-galvaniseret stål

FØRINGSSKINNE:

Jalousierne monteres altid som roll up 
vertikalt langs bilens tag. Der skal være 
stabilt underlag for befæstigelse af konsoller 
og styreskinner

MONTERING:

Integreret 12V motor

DRIFT:

Leveres med fjernbetjening

BETJENING:

Jalousiet låses automatisk i nedrullet stilling

AFLÅSNING:

TEKNISK 
BESKRIVELSE



ARCASAFE
vehicle security systems

TLF: +45  
INFO@ARCASAFE.DK
2500 VALBY 

www.arcasafe.dk

2635 0410


