kontor

Vi kan holde på
en hemmelighet

Sikrer viktige dokumenter - Sikrer dine verdier

Kontor
Visste
du at:

Holder orden på det som er viktig
Glem timevis med leting etter viktige papirer med hjertet i halsen.
Si farvel til skuffer fulle av kvitteringer og hjemmelagde arkivsystemer
som ingen forstår inn eller ut av.

Til alle behov

.....ikke alle skap er

godkjent av
forsikring
selskapet

1. Brannsikrede
arkivskap (skuffer)

Det
kaos og de ofte uløselige problemer
som oppstår dersom viktige papirer
går tapet etter en brann kan bli
en katastrofe for den bedrift som
rammes. Finnes i 1, 2, 3 og 4 skuffer
i 60P og 120P.

I over 100 år har Finn Clausen tatt vare på det som er viktig
– på en måte som gjør at du finner det når du trenger det.
Og ikke minst – vi sikrer kontoret ditt ved brann og innbrudd.

2. Brannsikrede
dokumentskap Fossafe

Hvor sikre er papirene
dine hvis det brenner?
Ikke alt kan lagres elektronisk – og ikke alle skap tåler en brann. Visste
du at ca 60% av brannrammede bedrifter går konkurs innen 3 år fordi
de ikke klarer å rekonstruere papirene/verdiene? Sørg for at du har skap
som tåler brann eller som er godkjente av forsikringsselskapet. Det har
ingen noen gang angret på.

Over 100 års
erfaring i å holde
på hemmeligheter

I 2010 var det 25.660 branner og
over 20.000 innbrudd i Norge. Har
du ikke oppbevart dine verdisaker i
sertifiserte skap vil ikke forsikringen
dekke skaden.

1910

... nesten ingen stålskap
er brannsikrede

Over 100 års erfaring i å holde på hemmeligheter.
Vårt eget varemerke Fossafe har sine røtter tilbake til
1800-tallet. Arkivskap og brannsikrede arkivskap ble
produsert i Norge fra 1878.
For øvrig velger vi de beste produkter fra de beste
produsenter over hele verden. Dette for å kunne
skreddersy løsninger og gi deg konkurransdyktige
priser. Dette gir oss oppdragsgivere som kommer
igjen og igjen.
Finn Clausen har kun sertifiserte produkter som vi
selvsagt leverer og monterer hvis ønskelig.
Vi kommer gjerne på befaring og gir deg råd om en
løsning som passer dine behov.

brannsikrede dokumentskap leveres
mange ulike størrelser. Fra 17 og opp
til 670 liter volum. Finnes i 60P og
120P. Alle har elektronisk kodelås.

3. K-skap er konstruert
etter konsultasjon med NSM for
KONFIDENSIELLE opplysninger.
K-skapene er godkjent for
oppbevaring av dokumenter og
materiell som er klassifisert som
KONFIDENSIELT. Velg mellom
nøkkellås eller elektronisk.
KONFIDENSIELT

4. Verdiskap Fossafe FGgodkjente verdi- og brannsikrede
skap. Leveres i grade 1, II, III og V.
Andre grades på forespørsel.
Elektronisk kodelås på alle skap.
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5. Sikkerhetsskap

2011

Ved en brann blir temperaturen inni
stålskap så høy at innholdet i skapet
ødelegges. Brannsikrede skap fra
Finn Clausen er sikret mot brann og
dine dokumenter bevares.

....alle Finn Clausens
sikkerhetsskap er
............................................
Dag Tauland
Administrerende direktør

2.

1.

sertifiserte
produkter
Brann

Røyk

vann

Praktisk
skap for oppbevaring av PC og
andre verdigjenstander man har på
kontoret. Skapet er også godkjent for
oppbevaring av kontater inntil
kr. 20.000,-. Ulike innredningsmuligheter, et meget anvendelig
sikkerhetsskap.

6. Nøkkelskap Nøkkelskapet
er av meget høy kvalitet, i Grade 0.
Leveres i ulike størrelser med 56, 100
eller 183 kroker.

Sjekkliste for kontor.
Alle virksomheter bør med jevne mellomrom gjennomgå
sine egne rutiner vedrørende sikkerhet.
Man bør være seg bevisst den risiko det kan
være å ikke sikre sine dokumenter og verdier.

nei

ja

Finnes det, i bedriften, dokumenter som bør/skal oppbevares
brannsikret? For eksempel kontrakter, styrebøker,
personalmapper m.m.
Finnes det datamedia (CD, bilder, film, USB-penn, back-up el.l)
som bør oppbevares brannsikret?
Finnes det verdier (kontanter el. andre verdisaker) som bør
oppbevares i FG-godkjente skap sikret både mot innbrudd og
brann?
Finnes det bærbare PC’er som bør/skal oppbevares låsbart
og/eller i innbruddssikrede skap?
Finnes det nøkler som burde oppbevares sikret?

Er det behov for låsbare skap med små rom, tilpasset
mobiltelefoner, lommebøker, nøkkelknipper el.l. for eksempel til
eventuelle besøkende?

Ta kontakt med din selger for konsultasjon

Visste
du at:
Vi tar også service på dine skap.

Vi har egen, anerkjent Låssmed

Skadefri åpning av pengeskap, hvelvdører,
dokumentskap, brannsikrede skap.
Reparasjon etter innbrudd med mer.
Omstilling av kodelåser.

Filing av pengeskapnøkler til safe, bankbokser, panserdører,
hvelvdører, sikkerhetsskap med mer.
Filing av nøkler etter kode til arkivskap, kontorskap, garderobeskap,
dokumentskap, skuffeseksjoner med mer.

Finn Clausen Arkivsystemer AS
Karoline Kristiansens vei 1 H, Postboks 6658 Etterstad, 0607 Oslo
Tlf: 23 30 47 00 - Fax: 23 30 47 01 E-post: fcarkiv@finnclausen.no
www.fcarkiv.no

