– NØGLEBOKS

Varenr.
90001010

Støvdæksel

Varenr.
90002010

Afstandsring

Varenr.
90003020

Beskyttelseskappe

Varenr.
90003010

Beskyttelseskappe

Varenr.
90005010

Kæde

Varenr.
90005020

Nøgleyoyo

90006020

Nøgleyoyo som ovenstående, men med clips.

Uanset om hjemmesygeplejen / hjemmehjælpen har 10 eller 500 brugere, har de alligevel kun
en nøgle at forholde sig til ved brug af WORM sikkerhedsnøglebokse.

Varenr.
90007010

Bagplade for ophæng af WORM Sikkerhedsnøgleboks

Generelt om WORM Sikkerhedsnøgleboks model 1 og 2
Murboks og Dørboks

Varenr.
90007020

Støvdæksel beskytter cylinderen.
Især velegnet, hvor boksen udsættes for meget støv og fugt.
Leveres inkl. speciel afstandsring.
Passer til de fleste låsetyper, dog ikke 5 stifts cylindre.

Hjemmeplejen - vagtordning og alarm

Udligner afstanden ved udskiftning af 5 stifts cylindre til nyere
cylindertyper.

Rustfri beskyttelseskappe med boresikring for cylindere i blå og rød klasse.
Bruges på model 2 nøglebokse.
Består af 5 dele.

Rustfri beskyttelseskappe for cylinder i blå og rød klasse.
Bruges på svensk model og model 1 nøglebokse.
Består af 3 dele.

Problemløser siden 1980

80 cm lang kæde til fastgørelse af nøgle i nøgleboks.

90 cm snor. Monteres i boksen i stedet for kæde. Trækker nøglen tilbage
i boksen efter brug.
Testet til mere end 100.000 udtræk.

Varmgalvaniseret plade til montering på trådhegn og lignende.

Indmuringsskål for WORM Sikkerhedsnøgleboks
Skålen mures eller støbes ind.
Nøgleboksen monteres inde i skålen.

WORM Sikkerhedsnøgleboks blev introduceret i Danmark i 1980 og er en populær problemløser for hjemmeplejen i ca.
90% af Danmarks kommuner. I Danmark bruges ca. 140.000 bokse om dagen, i Norge ca. 70.000. I Sverige og Finland
vinder brugen af WORM Sikkerhedsnøglebokse også frem.
Med en stram økonomi i mange kommuner er det vigtig at fokusere på effektivisering.
WORM Sikkerhedsnøgleboks er en effektiviseringsfaktor for kommunerne.
Man sparer mange timer med nøgleadministration og nøgletransport, og ikke mindst slipper man for
at forholde sig til brugernes egne nøgler.

WORM Sikkerhedsnøgleboksens konstruktion giver optimal sikkerhed, idet den har skjulte hængsler
model 2 er desuden hærdet, monteres på væg med fire indvendige skruer.
WORM Dørboks monteres med bagstykket på bagsiden af døren.
WORM Indboringsboks ekspanderer i hulmuren eller med ankerplade på indermuren.

Optimal sikkerhed

Varenr.
90007040

Monteringssæt
Enkelt monteringssæt for montering af nøgleboks.

Konstruktionen af WORM Sikkerhedsnøgleboks model 1og 2 er optimal. Nøgleboksen fremstilles i 3 mm stålplade.
Lågen er 4 mm tyk. Den har indvendige skjulte hængsler. Nøgleboksen er grundbehandlet med zinkpulver og derefter
pulverlakeret med farve.Vi yder 2 års garanti på overfladebehandlingen. Den leveres med låsetype efter eget valg / ønske.
Nøgleboksen leveres som standard i farverne lysegrå eller mørkebrun. (Andre farver leveres mod merpris).
Mål: Udvendig diameter 138 mm - højde 48 mm - lågeåbning 80 mm.

Varenr.
90009050

Karmskruer

WORM Dørboks

Fischer Für 10x100 mm karmskruer.

Er fremstillet i rustfrit stål. Hul for montage: Ø 40 mm.

WORM Murboks
Er fremstillet i rustfrit stål. Hul for montage: Ø 36 mm.

Bakkegårdsvej 2 - 6, 7900 Nykøbing Mors
Tel. +45 97 72 01 77 - Fax +45 97 71 04 53
Internet: http://www.worm.dk - E-Mail: worm@worm.dk

Udformningen af WORM Sikkerhedsnøgleboks er design- og mønsterbeskyttet. Flere af vore nøglebokse er testet
og godkendt både hos SKAFOR i Danmark efter standardtyvmetoden og hos SSF i Sverige efter norm ISO,
1992 ISBN 92-67-10276-5. Godkendelsesnummer NR. 99-596.
SKAFOR – Dansk Forening for Skadesforsikring.
SKAFOR er den instans i Danmark, der står for klassificering af sikringsenheder, klassificeringen angives i farverne gul, grøn,
blå og rød, hvor rød står for den højeste modstandsevne ved indbrudsforsøg.

Varenr.
50001010

WSM Panserboks/nøgleskab
med 14 eller 65 kroge
WORM
Nøgleindkastningsboks

Varenr.
40001000

WORM Panserboks med 14 kroge uden cylinder

Leveres med kamstykke, kæde eller nøgleyoyo, Fischer Für 10x100 mm
karmskruer.
Kan monteres med de samme typer cylindre som alle vore andre
nøglebokse.

40001001

WORM Panserboks med 65 kroge uden cylinder

Varenr.
10002000

WORM Sikkerhedsnøgleboks Svensk model /
Model 1 uden cylinder

Varenr.
60001001

WORM Medicinkasse

WORM Sikkerhedsnøgleboks Model 2 uden cylinder

Varenr.
70001000

WORM Medicinskab uden cylinder

Varenr.
10003000

Varenr.
80001000

WORM Firkantet nøgleboks. Udført i rustfri stål uden cylinder

Varenr.
90006010

WORM Sikkerhedsnøgleboks ekstra dyb uden cylinder

Varenr.
10001000

Varenr.
10004000

Varenr.
90008050

Varenr.
20001000

Varenr.
30001000

WORM Sikkerhedsnøgleboks uden cylinder
Udført i stål. Pulverlakeret. Standardfarve grå eller brun.
Leveres med kamstykke, kæde eller nøgleyoyo.
Fischer Für 10x100 mm karmskruer.
Kan monteres med de samme typer cylindre som alle vore andre
nøglebokse.

WORM Sikkerhedsnøgleboks i rustfrit stål uden cylinder

Leveres med kamstykke, kæde eller nøgleyoyo, Fischer Für 10x100 mm
karmskruer og sikringshus for cylinder.
Kan monteres med de samme typer cylindre som alle vore andre
nøglebokse.
Godkendt af SSF i Sverige.

Et alternativ til WORM Sikkerhedsnøgleboks.
Fremstillet i rustfrit stål og monteres i døren. Nøglen opbevares i cylinder
på dørens indvendige side. Hul for montage: Ø 40 mm.
Kan leveres med samme systemlås som øvrige WORM
Sikkerhedsnøglebokse.
Godkendt af Skafor i blå og rød klasse - Godkendt af SSF i Sverige.

WORM nøglefang - selvlysende

Varenr.
90008060

Kamstykke / Pal

Varenr.
90009010

Fastnøgle

Varenr.
90009020

Smøremiddel til hængsel

Varenr.
90009030

Smøremiddel til cylinder

WORM Murboks til indboring i mur uden cylinder
Fremstillet i rustfrit stål. Kan bores eller limes ind i mur, trævægge o. lign
Hul for montage: Ø 35 mm.
Kan leveres med samme systemlås som øvrige WORM
Sikkerhedsnøglebokse.
Godkendt af Skafor i blå og rød klasse - Godkendt af SSF i Sverige.

Mål: H475 x B350 x D120 mm.
Hvid ovnlakeret. Monteres med 4 stk. indvendige skruer som medfølger.
Leveres i samme nøglesystem som øvrige WORM Sikkerhedsnøglebokse.
Kan leveres med cylinder i alle låsetyper og klasser.

Varenr.
90001020

Ombytningsboks

WORM Dørboks uden cylinder

Mål: L300 x B215 x D120 mm.
Hvid pulverlakeret.
Leveres i samme nøglesystem som øvrige WORM Sikkerhedsnøglebokse.
Kan leveres med cylinder i alle låsetyper og klasser.

Låsetyper
Ruko – Gege – Rielda – Assa – Evva – Kaba – Trioving –
Mul-T-Lock.
I alle sikkerhedsniveauer.
Forhør nærmere.
Nøgler svarende til ovenstående cylindertyper

Leveres med kamstykke, kæde eller nøgleyoyo, 6x50 fransk skrue og
rawlplugs.
Mål: H140 X B100 X D36 mm. - Kan monteres med de samme typer
cylindre som alle vore andre nøglebokse.

Rustne WORM Sikkerhedsnøglebokse indkøbt efter 01.09.1990 kan
ombyttes.
Nøgleboksen sendes til ombytning med eller uden cylinder, hvorefter den
ombyttes til tilsvarende model.

Mål: H255 x B225 x D60 mm.

Mål: H255 x B225 x D100 mm.
Leveres med samme systemlås som øvrige WORM sikkerhedsnøglebokse.
Kan leveres med cylinder i alle låsetyper og klasser.

Rustfri beskyttelseshætte med boresikring
Fremstillet i hærdet stål.
Leveres med kamstykke, kæde eller nøgleyoyo, Fischer Für 10x100 mm
karmskruer. Monteres med cylinder i blå eller rød klasse.
Godkendt af SKAFOR i Blå klasse.

Total dybde: 85 mm
Leveres med kamstykke, kæde eller nøgleyoyo, Fischer Für 10x100 mm
karmskruer.
Kan monteres med samme type cylinder som alle vore andre nøglebokse.

Mål: H255
B225
D60 mm/Mål:
H255 nøgler
x B225efter
x D100
mm. WSM
Bruges,
hvorxder
er xbehov
for at aflevere
lukketid.
Panserboks
med samme
anvendes til WSM
Forberedt
forleveres
fuld overvågning
vedsystemlås
tilkoblingsom
til eksisterende
alarmsystem.
Sikkerhedsnøgleboks.
Kan leveres med cylinder i serie 500/600 og combi plus

Monteres på cylinderens tromle med kraftig dobbeltklæbende tape.
En hjælp for svagtseende og personer med nedsat kontrol
over bevægelighed og balance.

Kamstykke for WORM Sikkerhedsprodukt.
BEMÆRK: oplys model ved bestilling.

Specialfremstillet fastnøgle til udskiftning af cylindre.

Smøremiddel med god indtrængningsevne til hængsel i WORM
Sikkerhedsnøglebokse.
Hængsel i nøgleboks skal smøres mindst en gang årligt.

Ved regelmæssig brug af låsespray øges cylinderens levetid / holdbarhed.
BEMÆRK: forskellige låsesprays alt efter fabrikat.
Låsefabrikat oplyses ved bestilling.

