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Værdiopbevaring 

MD 7 S 

Deponeringsskabe 
Deponeringskabe anvendes typisk steder, hvor 
man har åbent udenfor normale åbningstider, 
f.eks. kiosker, bagere, restauranter og cafeer. 
Altså steder hvor personalet skal have mulighed 
for at deponere dagens omsætning, uden at 
skulle have adgang til selve skabet. 
 
DanZafe A/S tilbyder to former for deponerings-
skabe: Ikke godkendte og godkendte. 
 
De ikke godkendte deponeringsskabe bruges til 
den løbende deponering af kontanter, så længe 
der er personale tilstede. Når personalet forlader 
stedet, skal kontanterne flyttes til et godkendt 
skab. DanZafe A/S tilbyder to typer ikke god-
kendte deponeringsskabe: Deponeringsindsats 
og MDS serien, hvoraf MDS serien er den stær-
keste. Deponeringsindsatsen kan med fordel 
installeres i et godkendt værdiskab. Derved 
opnås godkendt opbevaring af kontanterne hele 
døgnet, når værdiskabet aflåses. 
 
Disse to skabsserier leveres som standard med 
nøglelås, men kan, mod tillæg i stedet leveres 
med elektronisk kodelås. 
 
De godkendte deponeringsskabe, som består af 
hhv. model GIGANT KP55-WB1 og KP70-WB1, 
har samme funktioner som de ikke godkendte, 
blot med den forskel, at skabene er godkendte 
til at opbevare kontanterne hele døgnet, selvom 
der ikke længere forefindes personale på stedet. 
 
GIGANT deponeringsskabene leveres med me-
kanisk kodelås, og model KP70-WB1 tillige med 
nøglelås. Den mekaniske kodelås kan, mod til-
læg, erstattes af en elektroniskkodelås. 

Deponerings indsats 

KP70-WB1 KP55-WB1 

                  
                  
                  

Varenr  Model               
1648508515  Deponerings indsats - 578x360x350 370x348x310 40 52 - - 

                  

1648508513  MD 3 S Deponeringsskab m/nøglelås - 616x496x410 330x407x294 39 80 5 1 

1648508540  MD 4 S Deponeringsskab m/nøglelås - 716x496x410 430x407x294 51 90 6 1 

1648508541  MD 5 S Deponeringsskab m/nøglelås - 816x496x410 530x407x294 63 100 7 2 

1648508542  MD 6 S Deponeringsskab m/nøglelås - 916x496x410 630x407x294 75 114 8 2 

1648508543  MD 7 S Deponeringsskab m/nøglelås - 1016x496x410 730x407x294 87 125 10 2 

                  

1648508108  Gigant KP55-WB1 m/indkast, RØD-Klasse - 770x480x480 400x360x300 43 331 - 1 

1648508110  Gigant KP70-WB1 m/indkast, RØD-Klasse - 920x480x480 550x360x300 59 377 - 2 

Tilbehør                 

Se prisliste                 


