
Glasmonterskåp från CA Kassaskåpshuset AB



Vackra och säkra glasmonterskåp för att visa....

Företaget CA Kasskåpshuset AB firar 2012 trettioårs-
jubileum. Under de sista femton till tjugo åren har vi 
liksom många andra sett ett tilltagande problem, 
stölder i kyrkor som tidigare varit fredade från på-
hälsningar respekteras inte längre.  

Genom samarbete och förslag från bl.a. några för-
samlingsbor så började vi utveckla säkra glas-
monterskåp. Att hitta känslan för hur det ska se 
ut färdigt och att rita modeller som kan pryda sin 
plats i många olika kyrkorum har varit ett grann-
laga arbete. De modeller som vi visar i denna bro-
schyr är alla ritade och designade av CA Kassa-
skåpshuset AB.

Kombinationen av stil och säkerhet har varit ledstjär-
nan i vår ambition att få fram ändamålsenliga glas-
monterskåp. Längre bak i denna broschyr beskriver vi 
hur glasmontrarna är uppbyggda säkerhetsmässigt.

Våra glasmonterskåp finns i sex standardmodeller 
men kan även tillverkas i andra mått och utseenden. 
V.g. se skåpet med kistan.

Vi levererar glasmonterskåp kontinuerligt till kyrkor/
församlingar. Till vår glädje så får både beslutsfattarna 
som beställt skåpen liksom vi själva enbart kredit för 
skåpens utseenden, säkerhet, leveranstider och servis.
Besökare i kyrkor och församlingshem där man inför-
skaffat glasmonterskåp har fått se kyrksilver, textilier 
m.m. som kanske aldrig tidigare visats offentligt eller i 
varje fall väldigt sällan.

Från idé till färdig produkt.



Standardskåpen levereras ”nyckelfärdiga” med nyckellås, färdiglackade, inbrottsklassat glas i P6B, 
tre glashyllor, hyllstegar, sockel, krönlist och belysning.

Tillval; elkodlås, säkerhetsklassat glas i P8B och dimmerförsedd belysning.

Modell 1900/1200-1  Stockholms stift Strängnäs  stift



Modell 1900/800-1
Göteborgs stift

RS 1900
Stockholm

Specialtillverkat glasmonterskåp
Stockholms stift



Glasmonterskåp som anpassats för inbyggnad.
De från utsidan osynliga gångjärnen gör skåpet sobert 
och lättanpassat. Modell R.S.1900

Linköpings stift

Säkerhetsdisk med “pansarglas”.
Disken passar för att visa små föremål på ett säkert 
sätt. Skivan som föremålen ligger på är utdragbar och 
kläs med tyg. Finns med nyckel eller elkodlås. 
Led-belysning är standard.



Säkerhetsuppbyggnaden av våra glasmonterskåp

Skåpen lackas i färger utan skadliga ämnen som förstör silver eller annat material. Belysningen anpassas för att inte avge 
skadlig UV-strålning som bleker exempelvis textilier. Glasmonterskåpen är uppbyggda av tre säkerhetsavgörande delar, plåt, 
lås, och glas vilka är säkerhetstestade och klassade var och en för sig. Delarna byggs sedan samman till det som gör våra 
glasmonterskåp extremt starka.

De glas vi använder är testade enligt EU-klassning SS 
EN356 i P6B eller P8B.

Glaset som heter P6B är det glas som i folkmun kallas 
“pansarglas” och monteras normalt i skyltfönster på 
guldsmedsbutiker.

För extraordinära förhållanden finns ett annat glas 
som vi utvecklat och testat i samråd med glasbran-
schen och som kan specialbeställas. Bilden till höger 
visar en del av ett glastest.

Låsen som monteras är oavsett om det är nyckel-
lås eller elkodlås testade och godkända enligt EU-
standard EN 1300 i lägst klass B. 
De är godkända för montering på värdeskåp och 
kassaskåp. Nyckellåsen har spärrade ämnen som 
inte kan kopieras hos låssmeder.



Säkerhetsuppbyggnaden av våra glasmonterskåp

Plåten i våra glasmontrar är fyra mm tjock och tes-
tas i huggmaskin för att bli godkänt. Samma plåtkva-
lité används vid tillverkning av kassaskåp, bankvalv 
och värdeskåp.

I dörren på våra montrar finns de säkringar och skydd 
som alltid monteras i kassaskåp. Det är bakkants-
säkring, manganstål som borrskydd framför lås, skär-
skydd och mekanisk säkring för blockering av kolvar 
vid inbrottsförsök. Lås och kolvar är sammanbyggda 
till ett avlastat regelverk för att ge maximal styrka. 

Bilden till höger visar en skåpsdetalj ur vår sofistikerade 
tillverkning



Modeller	 Höjd	 Bredd	 Djup

1900/800-1,	glas	en	sida	 1900	 800	 420
1900/800-2,	glas	två	sidor	 1900	 800	 420
1900/1200-1,	glas	en	sida	 1900	 1200	 420
1900/1200-2,	glas	två	sidor	 1900	 1200	 420
RS	1900-1,	glas	en	sida	 1900	 800	 550
Disk	 1000	 1020	 500

Samtliga mått i mm.
Vi förbehåller oss rätten till förbättringar och ändringar 
i modellerna.

För information om närmaste 
kyrka med glasmonterskåp 
Ring  08 669 32 00

ca kassaskåpshuset ab

box 20173

104 60  stockholm

telefon 08 669 32 00
kassaskapshuset@telia.com

www.kassaskapshuset.se


