
Som tillval finns täckplåtar  
som  täcker boxens fram och 
baksida. Förhindrar effektivt 
oönskad åtkomst till datorn. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Frexbox®  - Stöldskyddsbox  
 

En mycket hög nivå på säkerhet för alla 
stationära datorer på marknaden.  
 

• Frexbox är ett av marknaden kraftigaste 
lås för stationära datorer på marknaden. 

 

• Godkänd av såväl Svenska stöldskydds-
föreningen (SSF) som SKAFOR. 

 

• Finns i 2 storlekar och med en unik 
justerbarhet som gör att låset passar i 
stort sätt samtliga datorer på marknaden. 

 

• Tillverkad i UHS-Plåt (Ultrahöghållfast) som 
fjädrar vid stöldförsök (4ggr starkare än 
normal plåt) för högsta möjliga säkerhet. 

 

• Låsbommar såväl i fram som bakkant gör 
att man kan  sätta in / ta ut datorn såväl 
framåt som bakåt ur boxen. Kan monteras 
på valfri höjd. 

  

• Mycket enkel, snabb och kostnadseffektiv 
montering och framtidssäker genom sin 
unika justerbarhet.  Utförliga monterings-
instruktioner medföljer.  

 

• Boxen är förberedd med uttag för våra 
kabel, vajer eller kättinglås för enkel 
montering och skydd av bildskärmare, 
skrivare e.t.c. 

 

• Som tillval finns även täckplåtar som 
täcker såväl fram som baksida av boxen. 
Dessa förhindrar effektivt oönskad  

        tillgång till dator (Portar, On/Off-knapp,    
        Sladdar e.t.c.). Även lös installation av box   
        med hjälp av kätting är möjlig (Tillval). 
 

• CEKA-AnchorPad:s stöldskydd tillhör 
marknadens i särklass populäraste lås  
och skyddar 100 000-tals datorer på såväl 
skolor, kommuner, universitet som 
företag. 

 
 

• Frexbox – Artikelnr:    
 

        Artnr: 701         Frexbox – Maxi (Standard) 
 

        Artnr: 701-GS Frexbox – Maxi (SSF-Skafor) 
 

        Artnr: 702                                                    Frexbox – Midi  (Standard) 
 

        Artnr: 702-GS Frexbox – Midi (SSF-Skafor) 
         
        Maxmått dator:  
 
        Maxi  H=356-560,  B=225, D=486 (mm) 
 
        Midi   H=300-440,  B=140, D=450 (mm) 
 
 
        Färg:  Silver/Grå 
 

 
        Tillval: 
 

        Artnr: 746       Vagnsbultsats-Bord 
 

        Artnr: 517-3      Likalåsning 
 

        Artnr: 517-2       Huvudnyckelsystem 
 

        Artnr: 701-44   Täckplåt-Frexbox-Maxi (2st) 
                                  (Ger fast höjdmått på 505mm)  
 

        Artnr: 702-44     Täckplåt-Frexbox-Midi (2st) 
                                       (Ger fast höjdmått på 445mm) 

 

        Artnr: 630  Kättinglås (Löst boxmontage)     

 
 
 
 
 
 
              Generalagent/Distributör/Tillverkare  
                                  CEKA-AnchorPad               
                        
               
                                                                                              

Justerbar i höjdled 
vilket gör att boxen 

enkelt kan anpassas 
exakt efter dator-

modell. 

Kraftig och härdad låsbom 
i såväl fram som bakkant 
vilket gör det enkelt  att ta 

ut  datorn såväl framåt 
som bakåt ur boxen. 

Frexbox har godkända 
cylindrar från ASSA / Abloy. 

Kan beställas i såväl 
Olikalåsning, Likalåsning 
som Huvudnyckelsystem. 

Tillverkad i Ultra- 
hållfasthetsplåt 
vilket ger 4ggr 

högre styrka än 
normal stålplåt. 

Förberedd med uttag för 
samtliga våra kabel, vajer & 

kättinglås för enkel 
montering och skydd av 

bildskärmar e.t.c. 

Frexbox® - Stöldskyddsbox 
                          för alla Tower datorer på marknaden 
                                             Artnr: 701 / 702       

Frexbox kan även monteras 
löst med hjälp av tillvalet 

kättinglås (630). 
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