
I Sverige stjäls det IT-Utrustning för ofantliga belopp varje år. Vi har skydd för all IT-Utrustning.  
 

Stölder skapar stora bekymmer i alla verksamheter då såväl investering i ny utrustning som produktionsbortfall räknas in. En investering lönar sig alltid då såväl 
stölder och stöldförsök ofta helt elimineras med skydd från CEKA-Anhopad, Nordens i särklass största tillverkare utvecklare och distributör av stöldskydd för 
Datorer (Laptops, Stationära "PC/Mac"}, iPads/Surfplattor, Bildskärmar/TV, Projektorer och övrig I T -Utrustning. Med egen tillverkning och utveckling i vår fabrik i 
Kungsängen möjliggör vi snabb produktframtagning och anpassning efter kundbehov. Såväl tillverkning som distribution är certifierat enligt SS-EN IS0-9001 och 
försäljningen sker genom våra återförsäljare. Som enda tillverkare fokuserar vi på såväl hög säkerhet, användarvänlighet, ergonomi  som lång hållbarhet och 
varje enskild produkt i sortimentet tillhör marknadens säkraste i dess produktsegment. En produkt från CEKA är en extremt bra investering med lång livslängd. 
 
Besök gärna vår hemsida  www.anchorpad.se  för produktblad och mer information för varje enskild produkt. 

Laddvagn/Säkerhetsvagn – Fort Knox ”Draw” (6288K) ”Mobilt Klassrum” för Laptops, iPads/Surfplattor  “Hög Säkerhet” 
CEKA-AnchorPads egenutvecklade och uppdaterade lösning för säker förvaring, flyttning och laddning av upp till 30st Laptops eller 45st Mini-
Laptops, iPads/Surfplattor. Vagnen, som är Sveriges mest sålda Ladd-/Säkerhetsvagn, har en mycket säker och solid konstruktion i 
pulverlackerad stålplåt och är byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med. Finns i versioner med godkänt 
nyckellås av högsäkerhetstyp eller med avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många 
användare). Som standard har vagnen 30st uttag men fler uttagslister finns som tillval. Vagnen har utdragbara hyllor för enkel i och urtagning av 
Laptops/Surfplattor och varje hylla kan enkelt tas bort om egen anpassning av vagnen önskas. Strömadaptrarna placeras i eget, låsbart, utrymme 
innanför dörrarna i vagnens gavlar och kan enkelt lossas och tas med vid behov av användning utanför vagnen. Mycket enkel installation och 
igångsättning. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Som tillval finns Termostatstyrd fläkt (636) om man önskar ha datorerna i 
drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast laddning). Vid användning av ev. Nätverksswitch kan placering av denna 
ske i botten av vagnen eller i utrymmet i vagnens gavlar. Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad och en portabel tröskelplåt medföljer som 
gör det enkelt att köra även över höga trösklar. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål, monteringshylla för 
skrivare samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått utvändigt (HxBxD): 1140x800x575mm. Klicka på produktnamnet ovan för 
mer information och produktblad. 
 

Artikelnr:                                                                                                   Artikelnr:                                                                                   
6288K  Laddvagn/Säkerhetsvagn - Fort Knox ”Draw” (Kodlås)  6288  Laddvagn/Säkerhetsvagn - Fort Knox ”Draw” (Nyckellåsning) 
 

Tillval: 630 Förankringssats vägg / 632 Monteringshylla ovansida vagn / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag), 6362 Termostatstyrd Fläkt 
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor   
 

Laddvagn/Säkerhetsvagn – Small  (62844K) / Large (62855K)  ”Mobilt Klassrum” för Laptops,iPads/Surfplattor  “Hög Säkerhet”             
CEKA-AnchorPads unika lösning för säker förvaring, flyttning, laddning och synkronisering av Laptops, iPads/Surfplattor, Mini-Laptops.   
Vagnen finns i 2 versioner: Small som rymmer upp till 10st Laptops eller 20st iPads/Surfplattor/Mini-Laptops alternativt Large som rymmer  
20st Laptops eller 30st iPads/Surfplattor/Mini-Laptops. Vagnen har en mycket säker och solid konstruktion i pulverlackerad stålplåt och  
är byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med. Finns i versioner med godkänt nyckellås av högsäkerhetstyp 
eller med avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många användare). Som standard har 
vagnen 10st uttag (62844) alternativt 20st uttag (62855) men fler uttagslister finns som tillval. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. 
Som tillval finns Termostatstyrd fläkt (636) om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast 
laddning). Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål, 
monteringshylla för skrivare, portabel tröskelplåt som gör det enkelt att köra även över höga trösklar samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för 
iPads/Surfplattor. Mått utvändigt: (HxBxD): 1000x685x520 mm (Small) / 1000x910x520 mm (Large).  
Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad. 
 

Artikelnr:                                                                                                                Artikelnr: 
62844K Laddvagn/Säkerhetsvagn – Small   (Kodlås)   62844  Laddvagn/Säkerhetsvagn – Small   (Nyckellåsning)   
62855K Laddvagn/Säkerhetsvagn –  Large  (Kodlås)  62855  Laddvagn/Säkerhetsvagn –  Large  (Nyckellåsning) 
 

Tillval: 630 Förankringssats vägg / 632 Monteringshylla ovansida vagn / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag), 636 Termostatstyrd Fläkt 
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation-6-Port för iPads/Surfplattor   
 
 
 Laddvagn/Säkerhetsvagn – XS (62833) ”Mobilt Klassrum” för Laptops, iPads/Surfplattor  “Hög Säkerhet” 
CEKA-AnchorPads nya,  egenutvecklade och smidiga lösning för säker förvaring, flyttning och laddning av upp till 15st 14” Laptops/ 
Chromebooks eller 30st Mini-Laptops, iPads/Surfplattor. Vagnen har en mycket säker och solid konstruktion i pulverlackerad stålplåt och är 
byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med. Levereras som standard med ett avancerat och godkänt 
kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många användare). Som standard har vagnen 30st uttag men fler 
uttagslister finns som tillval. Vagnen har dörrar såväl fram som bak och strömadaptrarna förvaras i ett eget utrymme innanför den bakre 
dörren vilket gör att adaptrarna enkelt kan lossas och tas med vid behov av användning utanför vagnen. Mycket enkel installation och 
igångsättning. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Som tillval finns Termostatstyrd fläkt (6362) om man önskar ha 
datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast laddning). Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad. 
Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål, portabel tröskelplåt som gör det enkelt att köra även över 
höga trösklar samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått utvändigt (HxBxD): 915x640x450mm.  
Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad. 
 

Artikelnr:                                                                                   
62833   Laddvagn/Säkerhetsvagn – XS  (Kodlås) 
 

Tillval: 630 Förankringssats vägg / 632 Monteringshylla ovansida vagn / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag) 
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation-6-Port för iPads/Surfplattor   

Laddvagn/Säkerhetsvagn – Light  (62822K) ”Mobilt Klassrum” för Laptops, iPads/Surfplattor  “Hög Säkerhet” 
CEKA-AnchorPads nya,  egenutvecklade lättviktsvagn för säker förvaring, flyttning och laddning av upp till 30st 14” Laptops/ Chromebooks 
eller 30st Mini-Laptops, iPads/Surfplattor med maxhöjd på 23mm. Vagnen har en säker och solid konstruktion i aluminium för lägsta möjliga 
vikt är byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med.  Som standard levereras vagnen med ett godkänt  
nyckellås av högsäkerhetstyp. Som tillval finns ett avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om  
Ni är många användare). Som standard har vagnen 30st uttag men fler uttagslister finns som tillval. Vagnen har dörrar såväl fram som bak 
och strömadaptrarna förvaras i ett eget utrymme innanför den bakre dörren vilket gör att adaptrarna enkelt kan lossas och tas med vid behov 
av användning utanför vagnen. Mycket enkel installation och igångsättning. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Som tillval 
finns Termostat-styrd fläkt (6362) om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast 
laddning). Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål samt 
Ladd/Synkenhet eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått utvändigt (HxBxD): 1115x440x690mm.  
Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad. 
 

Artikelnr:                                                                                   
62822K Laddvagn/Säkerhetsvagn - Light  (Kodlås)  /  62822     Laddvagn/Säkerhetsvagn - Light  (Nyckellåsning)   
 

Tillval: 641 Kodlås  /  630 Förankringssats vägg / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag 
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor 

    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När vakthunden 
behöver hjälp. 

  ADRESS                              TELEFON                     WEB                             E-POST                         ORG.NR               BANKGIRO      POSTGIRO      
  V. Rydsvägen 105               +46 (0) 8 581 653 50    www.anchorpad.se    info@anchorpad.se      55 62 62-4790     723-1368          441 25 06-0     
  196 31  KUNGSÄNGEN  -  Sweden                                                                                                                                                                                

CEKA-AnchorPad - Störst i Norden på utveckling, tillverkning och distribution av stöldskydd för all typ av IT-utrustning. 

    +46 (0) 8 581 653 50 
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Artnr: 6288 

   Artnr: 62844 / 62855 

Laddvagnar och Laddskåp för Laptops - iPads/Surfplattor 

 
 
 
 

 Sida 1 (4) 190401 

   Se nästa sida för ”Laddskåp” och Lås för Laptops. 
 

Artnr: 62833 

   Artnr: 62822K 

http://www.anchorpad.se/
http://www.anchorpad.se/
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-fort-knox-draw-6288-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-surfplattor-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-fort-knox-draw-6288-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-surfplattor-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-small-62844-large-62855-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-sp-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-small-62844-large-62855-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-sp-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-fort-knox-draw-6288-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-surfplattor-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-fort-knox-draw-6288-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-surfplattor-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-fort-knox-draw-6288-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-surfplattor-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptopvagn-laddvagn-fort-knox-draw-6288-mobilt-klassrum-for-laptops-ipads-surfplattor-detail
http://www.anchorpad.se/
http://www.anchorpad.se/
mailto:info@anchorpad.se
mailto:info@anchorpad.se
mailto:info@anchorpad.se
mailto:info@anchorpad.se
mailto:info@anchorpad.se
http://www.anchorpad.se/produktblad/CEKA-AnchorPad-Oversikt-Sakerhetsvagnar-Skap-Laptops-iPads-Surfplattor-150101.pdf
http://www.anchorpad.se/produktblad/CEKA-AnchorPad-Oversikt-Sakerhetsvagnar-Skap-Laptops-iPads-Surfplattor-150101.pdf


  Artnr: 5542 

Låsbox/Laddbox - Large  (67885-10/20) / X-Large (67885-15/30)                   “Hög Säkerhet” 
Marknadens kraftigaste stöldskyddsbox för säker förvaring, laddning och synkronisering av Laptops, iPads/ Surfplattor, 
Mini-Laptops. Boxen finns i 2 versioner: Large för upp till 10st Laptops / 20st iPads/ Surfplattor alternativt X-Large för 
upp till 15st Laptops / 30st iPads/Surfplattor. Levereras med testat och godkänt kodlås och är lämplig för såväl Skolor, 
Universitet, Kontor, Hotell etc. Mycket kraftig konstruktion och byggd på samma sätt som våra klassade säkerhetsskåp 
viket ger en mycket inbrottssäker förvaring. Unik hyllinredning möjliggör att boxen även kan anpassas efter behov. Som 
standard har boxen 20 alt. 30st uttag men fler uttagslister finns som tillval. Boxen kan monteras separat på bord, golv 
eller vägg. alt. kan flera boxar monteras på varandra i höjd. Som tillval finns sockel för enklare åtkomst till boxarna och  
en Ladd/Synk-enhet. Kan som tillval även uppgraderas till vagnsversion för användning som mobilt klassrum med 
handtag och specialhjul som gör vagnen mycket lättmanövrerad. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller 
kring annat fast föremål, portabel tröskelplåt som gör det enkelt att köra även över höga trösklar samt Ladd/Synkenhet 
eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått utvändigt: (HxBxD): 600x520x410 mm (Large) / 810x520x410 mm (X-Large).  
Artnr:  67885-10/20 Låsbox/Laddbox – Large (10/20) /  67885-15/30 Låsbox/Laddbox – X-Large (15/30) 
Tillval: 67885-V Vagnskit – Låsbox/Laddbox, 635 Extra Uttagslist 10-uttag, 67899 Sockel- Höjd 500mm 
Tillval: 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port  
Tillval: 6899-6 USB-Laddningsstation-6-Port för iPads/Surfplattor /  643 Tröskelplåt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sida 2 (4) 190401 Vill Ni veta mer:   08-581 653 50   -   info@anchorpad.se   -  www.anchorpad.se 

Code-Lock ”T” Security Cable (5777)     
Vajerlås med fyrsiffrigt kombinationslås med nyutvecklad T-låsning. Passar i det ovala säkerhetshål  (Slot) som de flesta 
bärbara datorer, platta skärmar, projektorer, terminaler m.m. är utrustade med och förankras kring ett fast föremål med 
hjälp av vajerns löpögla. Troligen världens kraftigaste vajer av denna typ tack vare egen utveckling och tillverkning. 
Förstärkt T samt härdade stift i fäst-enheten. Längd: 2,0 meter. Diameter: 5 mm. Material i vajer: Mångtrådig 
galvaniserad stålvajer. Färg: Transparent.  
Artikelnr: 5777 Code-Lock ”T” Security Cable.  Tillval: Se Slot-Lock ovan. 

   Artnr: 5774 

Laptoplås - Xpand  (5542 / 5542-1)                                         
Ett unikt universallås för Laptops som är justerbart från 8” upp till 21” datorer. Mycket kraftig konstruktion och med en godkänd 
låscylinder från ASSA, ger kraftfullt skydd mot stöld såväl dag som nattetid. Låset är tillverkat i pulverlackerad stålplåt (Silver/Grå alt 
Svart) och har en låsbom i rostfritt stål. Levereras med en borrskyddad, godkänd cylinder från ASSA. Montering sker fast i bord alt. 
med löst bordmontage med kätting (5542-125). Passar samtliga bärbara på marknaden.  
Artikelnr:  5542 Laptoplås-Xpand  (Silver/Grå) / 5542-1 Laptoplås-Xpand (Svart) Tillval: 5542-125 Förankringssats-Vägg 

    
 
 
 

Twin-Lock Security Cable (5774 / 57742 / 5774-H)              
Vajerlås med traditionell nyckellåsning och med två låsenheter på vajern. Troligen världens kraftigaste vajer av denna 
typ tack vare egen tillverkning. Se Slot-Lock ovan för specifikation, låssystem och tillval.  
Artikelnr: 5774 Twin-Lock (Olikalåsning) / 57742 Twin-Lock (Olikalåsning)  5774-H Twin-Lock (H-Nyckelsystem) 
 

Slot-Lock Security Cable (577 / 5772 / 5772-H)              
Vajerlås med traditionell nyckellåsning. Passar i det ovala säkerhetshål (Slot) som de flesta bärbara datorer, platta skärmar, 
projektorer, terminaler m.m. är utrustade med och förankras kring ett fast föremål med hjälp av vajerns löpögla eller med hjälp 
av monteringsvinklar  som finns som tillval. Troligen världens kraftigaste vajer av denna typ tack vare egen utveckling och 
tillverkning. Förstärkt T samt härdade stift i fästenheten. Längd: 2,0 meter. Diameter: 5 mm. Material i vajer: Mångtrådig 
galvaniserad stålvajer. Färg: Transparent. Vajern kan erhållas i Olikalåsning = Varje vajer individuellt olikalåst och med 2st 
nycklar/vajer, Likalåsning = varje vajer likalåst och med 2 nycklar/vajer, Huvud-nyckelsystem = varje vajer individuellt olikalåst 
och med 2st nycklar/ vajer och 1st Huvudnyckel som passar samtliga vajrar i leveransen. OBS! Såväl Likalåsta som vajrar i 
huvudnyckelsystem kan efterbeställas i samma låsning / system. 
Artikelnr: 577 Slot-Lock (Olikalåsning) / 577 Slot-Lock (Likalåsning)  5772-H Slot-Lock (H-Nyckelsystem) 
Tillval: 613-4 Monteringssats - Trä "Mini", 669 Monteringsvinkel - Metall/Betong/Trä, 621-2 Kensingtonfäste 
 
 

Artnr: 5777 

  Artnr: 577 

Artnr: 7044 

  Artnr: 67845 

Säkerhetsskåp / Laddskåp - HiSafe  -  för Laptops, iPads/Surfplattor  “Högsta Säkerhet”    
CEKA-AnchorPad har även stöldskyddsklassade och godkända laddskåp enligt SS-3492. Skåpen kan erhållas 
såväl med hyllor som med individuellt låsbara fack för förvaring, laddning och stöldskydd av upp till 60st Laptops eller 
80st Mini-Laptops, iPads/Surfplattor. Samtliga skåp har väl tilltagna hål för god ventilation vid laddning men kan även 
kompletteras med termostatstyrd fläkt om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid. 
Vi har även allt i Säkerhetsskåp, Kassaskåp, Värdeskyddsskåp, Dokumentskåp, Brandskåp, Arkivskåp, 
Datamediaskåp, Nyckelskåp, Deponeringsskåp, Sedelboxar, Brandavskiljande skåp m.m. 
För mer information: Klicka på produktnamnet ovan alt. www.anchorpad.se / www.highsafe.se / +46 (0)8 581 653 50.                                       

   Laddskåp och Lås för Laptops. iPads/Surfplattor 
 

Lås för Laptops. iPads/Surfplattor, Bildskärmar, Projektorer m.m. 
 

Artnr: 
67885-10/20 - 67785-15/30 

Laptopbox/Laddbox (67845 / 67855 / 6784)                            
Kraftig stöldskyddsbox för säker förvaring och vid behov laddning (tillval) av 2st Laptops / 4st iPads/Surfplattor/Mini-Laptops 
eller samtidig förvaring av såväl Laptop, Surfplatta som böcker etc. Boxen levereras som standard med nyckellåsning 
(Assa) men kan som tillval väljas med Kodlås, Ellås med för Låsbricka/Tag för upp till 15 olika användare eller Ellås – ASSA 
(möjliggör inkoppling till befintligt passagesystem). Som standard har boxen 6st uttag. Mått utvändigt: (HxBxD): 
200x520x406 mm. För mer information  om produkten och tillval ”Klicka här”. 
Artnr.   67845  Laptopbox - Nyckellåsning – ASSA . Kan även beställas i huvudnyckelsystem eller med kodlås.    
Artnr.   67855  Laptopbox - Ellås med ”Nuddisfunktion”  /  Artnr. 6784    Laptopbox - Ellås – ASSA  
 

VESA-Box - Frex ”Heavy Duty”  (7044 / 70442)                                       
Marknadens kraftigaste vajerlås för platta skärmar. Baseras på en 8mm vajer tillverkad i s.k. air craft style steel.  Levereras 
med adapterplatta som monteras i skärmens VESA-Fäste (75x75,100X100) vilket ger oförstörande installation. Låses mot 
någon av våra stöldskyddsboxar alt. mot inredningen genom limning, hål i bordsram, runt ett fast föremål eller genom skruvning 
i bordsskiva och låses med vårt unika bulthänglås med skyddad och härdad bygel vilket gör låset oklippbart. Vajerlängd: 2 m. 
Finns i flera versioner (Se produktblad för alternativ). För likalåsning beställ  70442 
Artnr. 7044  VESA-Box ”Vajer 8 mm”  inkl. Bultlås+Swivelnode för montering i låsbox/inredning.  
 

Låsbox/Laddbox - Small (67883 / 67886)                                                                   “Hög Säkerhet”          
Kraftig stöldskyddsbox för säker förvaring, laddning av 2st Laptops / 4st iPads/Surfplattor,  Mini-Laptops. Levereras med 
ett avancerat kodlås alt. Kodlås + RFID och är lämplig för såväl Skolor, Universitet, Kontor, Hotell etc. Som standard har 
boxen 6st uttag. Boxen kan monteras separat på bord, golv eller vägg. alt. kan flera boxar monteras på varandra i höjd. 
Som tillval finns sockel för enklare boxåtkomst och en Laddstation-USB (6899-6). Mått utvändigt: (HxBxD): 200x520x406 
mm (Kod) / 200x435x365 mm (Kod/RFID). För mer information om produkten och tillval ”Klicka här”. 
Artnr:  67883 Låsbox/Laddbox – Small (Kod) / 67886 Låsbox/Laddbox – Small (Kod/RFID) / Se även 6899-6 ovan. 

  Artnr: 67883 

http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/lasbox-laddbox-large-67885-10-20-x-large-67885-15-30-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/lasbox-laddbox-large-67885-10-20-x-large-67885-15-30-detail
mailto:info@anchorpad.se
mailto:info@anchorpad.se
http://www.anchorpad.se/
http://www.anchorpad.se/
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/code-lock-t-security-cable-5777-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/code-lock-t-security-cable-5777-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptoplas-xpand-5542-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/laptoplas-xpand-5542-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/twin-lock-security-cable-5774-57742-5774-h-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/twin-lock-security-cable-5774-57742-5774-h-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/slot-lock-security-cable-577-5772-5772-h-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/slot-lock-security-cable-577-5772-5772-h-detail
http://anchorpad.se/sakerhetsskap-for-laptops-ipads-lasplattor
http://anchorpad.se/sakerhetsskap-for-laptops-ipads-lasplattor
http://anchorpad.se/sakerhetsskap-for-laptops-ipads-lasplattor
http://anchorpad.se/sakerhetsskap-for-laptops-ipads-lasplattor
http://www.anchorpad.se/
http://www.anchorpad.se/
http://www.highsafe.se/
http://www.highsafe.se/
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/lasbox-laddbox-67845-67855-6784-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/lasbox-laddbox-67845-67855-6784-detail
http://www.anchorpad.se/images/stories/Produktblad/Laptopbox-Laddbox-Nyckel-Ellas-67845-67855-6784.pdf
http://www.anchorpad.se/images/stories/Produktblad/Laptopbox-Laddbox-Nyckel-Ellas-67845-67855-6784.pdf
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/bildskarmar-projektorer/vesa-box-frex-heavy-duty-704-7044-70445-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/bildskarmar-projektorer/vesa-box-frex-heavy-duty-704-7044-70445-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/lasbox-laddbox-small-67883-detail
http://www.anchorpad.se/anchorpad-produkter/laptops-ipads-surfplattor/lasbox-laddbox-small-67883-detail
http://www.anchorpad.se/images/stories/Produktblad/Lasbox-Laddbox-Small-67883.pdf
http://www.anchorpad.se/images/stories/Produktblad/Lasbox-Laddbox-Small-67883.pdf
http://www.anchorpad.se/produktblad/CEKA-AnchorPad-Oversikt-Sakerhetsvagnar-Skap-Laptops-iPads-Surfplattor-150101.pdf
http://www.anchorpad.se/produktblad/CEKA-AnchorPad-Oversikt-Sakerhetsvagnar-Skap-Laptops-iPads-Surfplattor-150101.pdf
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Sida 3 (4) 190401 

CEKA Universallås  (601-125 / 601-250)                                                                              
Ett mycket kraftigt universallås för alla projektorer, LCD-skärmar, skrivare m.m. Låset, som bygger på AnchorPad:s unika 
fästplattor som enkelt fästs på maskinen har en godkänd låscylinder från ASSA  och en specialhärdad, tygöverdragen, 
låskätting som är SSF-godkänd (1,25m alt. 2,5m). Mycket enkel montering i bordsram eller betong-vägg/balk med bifogad 
montagesats alt. runt ett fast föremål med hjälp av kättingens löpögla. Som tillval finns en monteringssats  för montering i trä. 
Levereras som standard med olikalåsning men kan beställas med likalåsning, alternativt upplagt i  huvud nyckel-system med 
olikalåsning, kompletterat med huvudnyckel för samtliga lås i systemet. Färg: Silver/Grå. Tillval: 613-3 Monteringssats 
”Trä”,  517-3 Likalås (ASSA), 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA 
Artnr. 601-125 Universallås (1,25m) /  601-250 Universallås (2,5m)   

Artnr: 601 

Artnr: 515  

Kättinglås (1-Punkts / 2-Punkts) (552 / 552-2 / 5522 / 5522-2)                                                                   
Kraftigt lås som bygger på samma kätting och montagesats som vårt Universallås ovan, men som  
har 1 alt. 2st fästpunkter i metall som kan såväl limmas mot maskin som skruvas i VESA-fäste eller annan chassi-skruv vilket 
ger en oförstörande installation på enheten som ska skyddas. Unikt bulthänglås, med skyddad och härdad bygel (oklippbart), 
knyter ihop fästpunkt och kätting.  Tillval: 613-3 Monteringssats ”Trä”, 548-3 Kätting 2,5m 
Artnr:  552      Kättinglås 1-Punkts  (Olikalåsning)  /  5522       Kättinglås 1-Punkts (Likalåsning). 
Artnr:  552-2   Kättinglås 2-Punkts  (Olikalåsning)  /  5522-2  Kättinglås 2-Punkts (Likalåsning). 
 
 

Projektorbox - Grand   (710  / 7204 / 7104) 
Marknadens i särklass kraftigaste projektorlås med mycket hög säkerhet. Projektorboxen, som är designad med en unik hålbild som gör att 
låset passar de flesta  projektorer på marknaden, är monterad på ett kraftigt teleskop-stativ, med kulled i båda ändar, varav 1st tiltbar, vilket 
ger oändliga justeringsmöjligheter och motverkar hävstångseffekt vid stöldförsök. Stativets unika konstruktion gör att projektor-låset även kan 
monteras i snedtak. Rörlighet-Takled: -25° till +25° med möjlighet till fast fixering till 0°. Rörlighet-Boxled -15° till +95°. Kan även beställas 
med väggstativ. Färg: Silver/Grå. Boxen finns i fyra storlekar: Small: 140X360X360mm, Midi: 195X375X475mm, Large: 230X460X630mm,  
X-Large: 230X550X750mm. (Mått = HXBXD = Maxmått projektor). Teleskopstativet finns som standard i 4 justerbara och 1 fast alternativ: 
Grand-Small:       Artnr. 7100  (220-260mm) / 7104  (450-700mm) / 7105  (700-1230mm) / 7106 (1400-2520mm) / 7107 (65mm) 
Grand-Midi:            Artnr. 7200  (220-260mm) / 7204  (450-700mm) / 7205  (700-1230mm) / 7206 (1400-2520mm) / 7207 (65mm) 
Grand-Large:            Artnr. 7300  (220-260mm) / 7304  (450-700mm) / 7305  (700-1230mm) / 7306 (1400-2520mm) / 7307 (65mm) 
Grand-X-Large:     Artnr: 7400  (220-260mm) / 7404  (450-700mm) / 7405  (700-1230mm) / 7406 (1400-2520mm) / 7407 (65mm) 
Tillval: 517-3 Likalås (ASSA), 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA),  7592 Väggstativ - Grand 
 
Projektorlås- Mini  (711)  / Micro (712)  /  Vägg (714)          
Samma kraftiga projektorlås som ovan fast utan inkapslad sida och botten. Passar de flesta projektorer på marknaden. 
Projektorplattan är monterad på ett teleskopstativ, med kulled i båda ändar, varav 1st tiltbar, vilket ger oändliga justerings-
möjligheter (711). Finns även i version för väggmontering - ”Vägg” (714) samt  med fast stativ med en kulled (65mm) - ”Micro” 
(712) för montering såväl i tak som på bord. Färg : Silver/Grå. Mått - Projektorplatta: 300X260mm (BXD).OBS! Projektorn kan 
vara större än projektor-platta. Projektorlås-Mini finns som standard med 4 justerbara och 1 fast stativ samt i vägg version 
med 2 justerbara stativ samt Micro 1st fast stativ. Väggstativet finns även för för projektorbox Grand.  
Mini:      Artnr. 7110  (220-260mm) / 711  (450-700mm) / 7112  (700-1230mm) / 7113 (1400-2520mm) / 712 (65mm) 
Vägg:    Artnr. 7140  (220-260mm) / 714  (450-700mm)  Micro:  Artnr. 712 (65mm) 

       

Väggfäste ”Tilt”  / Fast (686 / 6863 / 68632 / 685 / 6853 / 68532)        
Ett mycket kraftigt, låsbart väggfäste för alla LCD/Plasmaskärmar  från 10” upp till 70” med max VESA-höjd på 500 mm. Finns i 2 
versioner: Tilt som är ställbart i 3 steg - 0, 2.5 och 5 grader (686) alt. Fast  - 0 grader (bygger endast 25mm från vägg (685). Låses 
med 2st oklippbara bultlås. Mycket enkel montering. För fäste utan låskit beställ 686(Tilt) / 685 (Fast) 
Artnr. 6863 Väggfäste - Tilt    (inkl. låskit - Olikalåsning)   /  68632 Väggfäste - Tilt     (inkl. låskit - Likalåsning) .  
Artnr. 6853 Väggfäste - Fast  (inkl. låskit - Olikalåsning)   /  68532 Väggfäste - Fast   (inkl. låskit - Likalåsning) .  
 

Vill Ni veta mer:   08-581 653 50   -   info@anchorpad.se   -  www.anchorpad.se 

Kabellås ”Heavy Duty”  (515 / 5152 / 619 / 6192 / 620 / 6202) 
Marknadens i särklass bästa och mest universella vajerlås som kan användas för att skydda såväl datorer, bildskärmar, projektorer som 
övrig IT-utrustning. Mycket kraftfull vajer tillverkad i s.k. aircraft style steel och med fästpunkter i metall. Finns i version med: 3st 
fästpunkter, 1st  fästpunkt alt. 1 fästpunkt med kensington-clip. Fästpunkterna kan såväl limmas mot maskin som skruvas i VESA-Fäste 
eller annan chassi-skruv vilket ger oförstörande installation och möjliggör en stor variation av tillämpningar. Vajern med Kensington-clip 
möjliggör även fastsättning i det ovala låshål (slot) som många maskiner är utrustade med. 1st extra vajerfäste + skruv för VESA-fäste 
medföljer samt ett unikt Clip för att skydda tangentbord/ mus alt. för förankring av vajern i datorns låsögla. Låses mot inredningen genom 
limning, hål i bordsram, runt ett fast föremål eller genom skruvning i bordsskiva. Levereras med unikt bulthänglås med skyddad och härdad 
bygel vilket gör låset oklippbart. Finns i såväl Olikalåsning=OL (515/619/620) som Likalåsning=LL (5152/6192/6202). Diam: 8mm. Längd: 
2.0m. Färg: Svart.  
Artnr. Kabellås 3-Punkt (OL=515/LL=5152) , Kabellås 1-Punkt (OL=619/LL=6192), Kabellås 1-Punkt + Kens.- clip (OL=620/LL-6202)  
Tillval: Monteringssats - Trä "Mini", 669 Monteringsvinkel - Metall/Betong/Trä, 621-2 Kensingtonfäste 
 

Artnr: 
710 / 7204 / 7104 

Artnr: 754 / 7551 

 Artnr: 6863  

Lås för  Bildskärmar / Projektorer / LCD-LED-Plasma-TV m.m. 
 

Takstativ/Golvstativ – LCD/Plamsa  (754 / 755)         
Marknadens i särklass kraftigaste justerbara golv och takstativ. Passar alla LCD/ Plasma-TV på marknaden och levereras med 
universella VESA-Plattor med VESA-hålbilder upp till 600x400 för montering av skärmen. Det kraftiga och justerbara takstativet är 
ledat i 2 leder, varav 1st tiltbar, vilket ger oändliga justeringsmöjligheter och motverkar hävstångseffekt vid stöldförsök. Stativets 
unika konstruktion gör att projektor-låset även kan monteras i snedtak.  Rörlighet-Takled: -25° till +25° med möjlighet till fast fixering 
till 0°. Rörlighet-Skärmled -15° till +95°. Rotation: 360° på Tak/Skärmled. Kraftfull speciallåsning mot tak gör att skärm och stativ 
sitter säkert. Golvplattan är förberedd för bultning i golv men kan även  
stå fritt tack vare hålbilder i bottenplattan för inställning av tyngdpunkt. Mycket enkel montering. Som tillval finns en hög-kvalitativ 
hjulsats som möjliggör enkel och smidig flyttning, förankringssats vägg (kättinglås) som förhindrar oönskad mobilitet vid fritt 
montage samt en breddningsplåt för att öka VESA-Bredd från 600 till 800mm. Storlek - Golvplatta: 615x615mm. 2st olika VESA-
Plattor medföljer: 50x50 - 600x400mm + 50x50 - 200x200mm. Färg: Silver/Grå                                                                                                                           
Takstativ:    Artnr. 754  (220-260mm) / 7541  (450-700mm) / 7542  (700-1230mm) / 7543 (1400-2520mm) 7562 Breddningsplåt 
Golvstativ:  Artnr. 7551  (450-700mm) / 7552  (700-1230mm)  / 7553 (1400-2520mm) / 756 Hjulsats / 7562 Breddningsplåt 

Säkerhetsbox – Bildskärm / TV  (7281-24/32/42/47/52/55/60/70-IN/OUT)           
Unik säkerhetsbox som kapslar in och skyddar de flesta LCD & Plasma-skärmar på marknaden (24-70") mot åtkomst, stöld, 
vandalism, vatten och damm. Fönster i okrossbar polykarbonat- plast, skyddar skärmen från yttre påverkan. Finns i versioner för 
användning i såväl inom som utomhusmiljö. Försedd med termostatstyrda fläktar som sörjer för god ventilation. Utomhus-versionerna 
är dessutom försedda med värmeelement för att tåla kyla. Damm och vattentät enligt skyddsklass IP54 / NEMA4. IP66 klassning samt 
härdat och reflektionsfritt glas finns som tillval. Se produktblad för fullständig specifikation.   Artnr: 7281  

        Artnr:  
711 / 712 / 714 

http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/bildskarmar-projektorer/universallas-601-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/bildskarmar-projektorer/universallas-601-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/bildskarmar-projektorer/kattinglas-1st-fastpunkt-552-5522-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/bildskarmar-projektorer/kattinglas-1st-fastpunkt-552-5522-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/stativ-armar-fasten/projektorbox-grand-heavy-duty-710-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/stativ-armar-fasten/projektorbox-grand-heavy-duty-710-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/stativ-armar-fasten/projektorbox-grand-heavy-duty-710-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/stativ-armar-fasten/projektorbox-grand-heavy-duty-710-detail
http://anchorpad.se/stativ-armar-fasten
http://anchorpad.se/stativ-armar-fasten
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/bildskarmar-projektorer/vaggfaste-tilt-686-6863-68632-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/bildskarmar-projektorer/vaggfaste-tilt-686-6863-68632-detail
mailto:info@anchorpad.se
mailto:info@anchorpad.se
http://www.anchorpad.se/
http://www.anchorpad.se/
http://anchorpad.se/images/stories/Produktblad/Kabellas-515-619-620.pdf
http://anchorpad.se/images/stories/Produktblad/Kabellas-515-619-620.pdf
http://anchorpad.se/stativ-armar-fasten
http://anchorpad.se/stativ-armar-fasten
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/bildskarmar-projektorer/sakerhetsbox-lcd-plasma-7281-24-7281-32-7281-42-7281-52-detail
http://anchorpad.se/anchorpad-produkter/bildskarmar-projektorer/sakerhetsbox-lcd-plasma-7281-24-7281-32-7281-42-7281-52-detail
http://www.anchorpad.se/images/stories/Produktblad/Sakerhetsbox-LCD-Plasma-7281.pdf
http://www.anchorpad.se/images/stories/Produktblad/Sakerhetsbox-LCD-Plasma-7281.pdf


Låsbox – MacMini (590 / 5902 / 5903)                                                                                                                                                                                      
Kraftigt stöldskyddsbox för MacMini. Tillverkad i borstad rostfritt stål vilket ger såväl hög styrka som snygg design. Låses 
med härdad låsbom och godkänd cylinder från Assa alternativt med oklippbart bulthänglås. Kan monteras på bord, under  
bord eller på vägg. (Se även Låsbox-Mini ovan). Tillval: 517-3 Likalåsning (ASSA). 517-2 Huvudnyckelsystem (ASSA). 
590 Låsbox - MacMini (ASSA-Cylinder), 5902 Låsbox - MacMini (Bultlås-Olikalåsning), 5903 Låsbox – MacMini (Bultlås-Likalåsning). 
 
 

      Artnr: 680 / 654 / 6541 / 6542 
 

 Artnr: 701 / 702 

Artnr: 
7500-32 / 7500-43 
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 Artnr: 5902 / 5903  
           

 Artnr: 788 / 7882 

FrexBox®    (701 / 702) 
Godkänd stöldskyddsbox för de flesta Tower  och Desktop-datorer på marknaden. Tillverkad i s.k. UHS-Plåt 
(Ultrahöghållfast) som fjädrar vid brytförsök. Försedd med låsbom såväl fram som bak som kan monteras på valfri höjd. 
Låses med ASSA/Abloy-Cylinder. Boxen finns i 2 storlekar: Maxi och Midi, och är justerbara i höjdled. Som tillval finns  
även täckplåtar som täcker boxen såväl fram som bak och effektivt förhindrar oönskad åtkomst till datorn. Mycket enkelt  
att montera och förberett med uttag för våra kabel & vajerlås för skydd av skärm etc.   
701-1  Frexbox UHS-2 – ”Maxi”  (Maxmått dator: H=365-560, B=225, D=486 (mm). Tillval: 517-3 Likalås (ASSA). 
702-1  Frexbox UHS-2 -  “Midi”  (Maxmått dator: H=300-440,  B=140, D=440 (mm). Tillval: 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA). 
Tillval: 701-44 Täckplåt-Maxi  (Ger fast höjdmått: 505mm). 702-44 Täckplåt-Midi  (Ger fast höjdmått: 445mm). 
 
 

Kättinglås för iMac  (684 / 6842)                                                                                                                                                                                      
Ett kraftigt kättinglås för iMac. Låset bygger på en specialhärdad, tygöverdragen, låskätting som är SSF-godkänd (1,25m) 
som monteras med hjälp av fästplattor i rostfritt stål i hålrummet i iMacen:s fot vilket ger en oförstörande installation. Låsning 
sker  med ett oklippbart bultlås och låsets konstruktion skyddar samtidigt foten från att lossas från skärmen. Kättingens andra 
ände monteras i bordsram/inredning eller betong med bifogad montagesats alt. runt ett fast föremål med hjälp av kättingens 
löpögla. Som tillval finns en monteringssats för montering i trä (613-3) samt en längre kätting ”2,5m” (548-3). Färg: Silver/Vit.  
Artnr. Olikalåsning (684) / Likalåsning (6842) Tillval:  Monteringssats-Trä (517-3), Kätting-2,5m (548-3) 
 

  Artnr: 684 
Fotlås - iMac  (762 / 7622 / 7623)                                                                                                                                                                                      
Ett kraftigt fotlås för iMac. Monteras i hålrummet i iMacen:s fot med en härdad låsbom och låses med en godkänd cylinder 
från Assa/Abloy alternativt med oklippbart bulthänglås. Tillverkad i borstad rostfritt stål vilket ger såväl hög styrka som snygg 
design. Konstruktionen ger en oförstörande installation. Som tillval finns baksidesplåt som skyddar kablarna och åtkomst till 
On/Off-Knapp (760-12) samt en Skyddsplåt för DVD (760-13). Tillval: 517-3 Likalåsning (ASSA). 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA) 
762 Fotlås - iMac (ASSA-Cylinder), 7622 Fotlås - iMac (Bultlås-Olikalåsning), 7623 Fotlås - iMac (Bultlås-Likalåsning).   Artnr: 762 

Lås för  Bildskärmar / Stationära Datorer / Servrar / Mac 
 

Serverbox (680)   /  Serverskåp – Fläktkyld   Standard (654)  /  Medium  (6541)  /  Stor   (6542) 
Kraftig stöldskyddsbox/Skåp för servrar som motstår mycket tuffa angrepp. Väl tilltagna ventilationshål sörjer för 
god ventilation. Maxmått dator: 485x285x545. Kraftigt serverskåp som motstår mycket tuffa angrepp. Stöld-
skyddsklassat och godkänt enligt SS3492.  Termostatstyrd fläktkylning sörjer för god ventilation. Levereras med 
dammfilter och 220v. Maxmått: Standard (HxBxD) 625x610x720, Medium (HxBxD) 1400x610x1120, Stor (HxBxD) 

                                              

Lås för  Servrar (Se även övriga låsboxar ovan) 
 

Lås för Mac - Apple (Se även övriga låsboxar, ovan)    
 

Artnr: 590 

Artnr: 764 

iPadlås – ”Air” / ”Mini”  -  Bord  (7644 / 7544)  - Vägg  (764 / 754   (Bord / Vägg / Golv / Tak) ) 
iPadlås – Bord / Vägg från CEKA-AnchorPad är det kraftigaste låset för iPads på marknaden och finns i versioner för såväl 
iPad ”Air som iPad ”Mini” för montering på bord eller mot vägg (Såväl liggande som stående). Tillverkat i borstad rostfritt stål 
vilket ger såväl hög styrka som snygg design med iPadens samtliga reglage åtkomliga tack vare uttag i kapslingen. Även 
Ladd/Synkkabeln skyddas mot stöld genom unikt utformade hålbilder i sida och rygg. Levereras med en godkänd cylinder  
från Assa (Olikalåsning) men kan även  beställas med likalåsning eller i huvudnyckelsystem. Finns även i en bordsversion  
med rostfri monteringsplatta med tejp utan omslutande kapsling (7643 Bord RF/Tejp). Som tillval finns: Skyddsplåt  
för att täcka iPadens hemknapp, Takstativ, Golvstativ, Förankringssats-Vägg, Hjulsats-Golvstativ. Färg: Silver/RF.  
iPadlås - Bord:  ”Air” (7644) / ”Mini” (7544) - iPadlås - Vägg: ”Air” (764) / ”Mini” (754) - iPadlås – Bord ”RF/Tejp” (7643)  
Tillval: Talkstativ: 76441  (220-260mm) /  76442 (450-700mm)  / 76443 (700-1230mm) / 76444 (1400-2520mm)  
Tillval: Golv/Bordstativ: 76431 (220-260mm) / 76432 (450-700mm) / 76433 (700-1230mm) / 76434 (1400-2520mm) 
Tillval: Skyddsplåt-Hemknapp (764-200) 517-3 Likalås (ASSA), 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA), 756-Hjulsats-Golvstasiv, 630 Förankringssats-Vägg 
 

Xpand-Universal ”Låsbox” (788 / 7882) 
Kraftig och prisvärd universallåsbox som passar så gott som samtliga stationära datorer på marknaden (från  USFF till  
stora Tower Datorer). Unik utformning ger justerbarhet i såväl höjd som bredd = framtidssäker. Tillverkad i s.k. UHS-Plåt 
(Ultra-höghållfast) som fjädrar vid brytförsök och ger extremt låg vikt. Försedd med kraftiga låsbalkar såväl fram som bak 
som kan monteras på valfri höjd. Den främre balken låses med oklippbart bulthänglås. Den bakre balken kan justeras 
även i djupled vilket ger en exakt och tajt installation. Som tillval finns såväl Breddningsplåt för utökad bredd, Täckplåtar 
som täcker boxen såväl fram som bak (förhindrar effektivt oönskad åtkomst till datorn), Låsbalkar-Desktop för liggande 
montage som Desktop alt. väggmontage, Tangentbord och Mushylla för användning som terminal samt Kättinglås för löst 
montage. Mycket enkel montering såväl på som hängande under bord alt. på golv eller vägg och förberett för samtliga 
våra kabel & vajerlås för skydd av skärm etc.  (Maxmått dator: Höjd: 325-530mm, Bredd: 115-205mm Djup: 440-640mm).  
788 Xpand-Universal ”Låsbox” (Olikalåsning),  7882 Xpand-Universal ”Låsbox” (Likalåsning) 
Tillval: 788-44 Täckplåt-Front+Baksida (Ger fast bredd: 115 alt 205mm och max djup: 440mm). 788-77 Låsbalk-Desktop/Väggmontage. 
Tillval: 788-66 Breddningsplåt (Ökar maxbredd från 205 till 350mm), 698 Tangentbordshylla, 699 Mushylla,  517-4 Kättinglås.  
 
Låsbox – Mini (5912 / 5913)                                                                                                                                                                                      
kraftfullt stöldskyddsbox speciellt anpassad för mindre datorer från exempelvis Apple, HP, Dell. Lenovo, Fujitsu, Acer mfl. 
Även Apple-TV och andra mediaspelare kan skyddas i boxen. Tillverkad i höghållfasthetsplåt vilket ger såväl hög styrka 
som snygg design. Låses med kraftig låsbom i stål samt oklippbart bulthänglås. Maxmått dator / Mediapelare:  Höjd: 25-
54mm, Bredd: 75-206mm Djup: 75-206mm). Kan monteras på bord, under bord, på vägg eller bak på skärm tack vare 
hålbild för VESA (75x75 + 100x100 mm). Även montering på exempelvis projektorer möjlig med tillvalet Förankringsband 
(5922) i rostfritt stål där spännskruven skyddas inuti låsboxen. 
5902 Låsbox - MacMini (Bultlås-Olikalåsning), 5903 Låsbox – MacMini (Bultlås-Likalåsning 
Tillval: 5922 Förankringsband-RF + Mutterskydd 
 

Säkerhetskapsling- Bildskärm / TV (7500-32 / 7500-43) – Inomhusmiljö           
CEKA-AnchorPads unika och egenutvecklad säkerhetskapsling som ger ett kraftfullt skydd för samtliga 32” och 43” 
Bildskärmar/TV på marknaden mot åtkomst, vandalism & stöld. Fönster i okrossbar polykarbonat med glas skikt på bägga sidor 
som skyddar mot repor. Väl tilltagen hålbild för god ventilation.och anpassad för användning i inomhusmiljö. Unik utformning gör 
att kapslingen kan monteras såväl liggande (Landscape) som stående (Portrait). Se produktblad för fullständig specifikation. 
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