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SKÅP
SKÅP
Indeco golvstående verktygsskåp är tillverkade med hela  förstärkta 

dörrar, stommen är av 1 mm plåt. Skåpen levereras med eller utan hyllor 

och med eller utan lösa tavlor på insidan. De kan kompletteras med flera 

tillbehör för olika användningsområden. Skåpen är pulverlackerade med 

slagtålig blå TGIC-fri polyester. Skåpen levereras med fyra stycken extra 

starka hyllor. Volym 1000 l. Som tillbehör finns t.ex. utdragbar hylla, 

verktygstavla och monteringsskena för plastlådor

VÄGGMONTERAT SKÅP
Verktygsskåpet för väggmontage har perforerade dörrar och rygg där 

håldelningen passar Indecos verktygshållare. Skåpet är pulverlackerat med 

slagtålig blå TGIC-fri polyester. Levereras omonterat. Komplettera med 

hylla/hyllor. Levereras omonterat. Komplettera med hylla/hyllor. 

SKÅP FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING AV PU-ENHET
Indeco´s skåp för tillfällig förvaring av max 10 st PU. 

( PU = Outlösta krockkuddar och bältessträckare räknas som 

pyroteknisk utrustning. ) Skåpet levereras med ställbara fötter, efterlysan-

de dekal med förvaringsföreskrifter samt rekommendationer vid placering 

av skåpet. Låsanordningen uppfyller myndighets krav om 3-punktslås.

Produkten är liksom övriga Indecosortimentet en slitstark och robust 

produkt. Tillverkad av 1,25 mm perforerad stålplåt samt pulverlackerad 

med TGIC-fri polyester.

TOOL CABINET
TOOL CABINET
Indeco stand alone tool cabinets 
have seamless reinforced doors and 
frames of 1 mm gauge sheet steel. 
Shelves and detachable inside tool 
panels are optional. A wide range of 
accessories can be added for 
various applications. The cabinets 
are powder-coated with impact-
resistant non TGIC-polyester. 
The cabinets are delivered with 
four extra strong shelves. Volume 
1000 l. Accessories include pull-out 
shelves, tool panel and guide rail 
for plastic boxes. 

WALL CABINET
The wall cabinet has perforated 
doors and back where the pitch fits 
Indecos holders. The cabinet is 
powder-coated with impact-resis-
tant non TGIC-polyester. Comes 
unassembled. Movable shelves are 
optional.
Comes unassembled.
Shelf / shelves are 
optional

CABINET FOR TEMPORARY 
STORING OF PYROTECHNIC  
DEVICES CONTAINED IN CARS
Indeco´s cabinet for temporary 
storing of maximum 10 
pyrotechnic devices in cars 
(Not activated airbags and 
pyrotechnic belt tensioners).
The product is like the rest of 
Indeco´s range, strong and       ro-
bust. It is made of 1,25 mm    perfo-
rated steel plate, powder coated 
with TGIC-free polyester The 
cabinet is delivered with 
adjustable feet, self-luminous 
streamer with storage regulations 
and recommendations for placing 
the cabinet. 

The locking is fulfilling the 
authorities requirement.
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VERKSTYGSKÅP 2000
TOOL CABINET 2000
Article no. 700073

VÄGGHÄNGT SKÅP
WAAL MOUNTED CABINET
Article no. 700190

SKÅP FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING AV PU-ENHETER/
CABINET FOR TEMPORARY STORING OF  PYROTECHNIC 
DEVICES 
CONTAINED IN CARS
Article no. 700100

100 kg

20 kg52 kg

2000 mm

1000 mm

500 mm

320 mm

600 mm

700 mm

500 mm

900 mm

9 00 mm
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Tillbehör / Accessories
DÖRRTAVLA OCH GAVELTAVLOR/
DOOR PANEL AND GABLE PANELS
Article no. 700091

HYLLA TILL 700073 / SHELF FOR 700073
Article no. 700087

VERKTYGSTAVLA INKL. MONTERINGSSATS/ 
TOOPANEL INLC. MOUNTING SET
Article no.  960 MM X 980 MM: 700086

960 MM X 1480 MM: 700090 

LÅDA TILL 700073 / DRAWER FOR 700073
Article no. 700094

1500 mm

HYLLA TILL 700190 / SHELF FOR 700190 
Article no. 700191




