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Nyckelförvaring — Combi boxen och Flex tuben  

Combi boxen 
 
Om man har behov för att installera en nyckelförvaringsenhet på en 
träfasad, en plåtvägg, en gipsvägg eller någon form av stolpe eller pe-
lare, rekommenderar vi montering av Combi boxen, som är en utanpå-
liggande nyckelbox. I denna finns plats för både nycklar och passer-
kort, och Combi boxen kan levereras både med och utan larmkontakt 
och också både med och utan förankring på insidan. 

Exempel på Combi varianter: 
 
 Art. nr.             Beskrivning       
 
NB 5700           Combi nyckelbox inkl. monteringsdetaljer för montage på vägg 

 
NB 5700S         Combi nyckelbox inkl. monteringsdetaljer för montering på stolpe 
  
NB 5701           Combi nyckelbox inkl. monteringsdetaljer för montering på vägg och med larmkontakt för 
 övervakning    
 
NB 5703           Combi nyckelbox inkl. monteringsdetaljer för montering på vägg samt med larmkontakt och förank-

ring med ankarbox på insidan 

Combi boxen monterat på en grindstolpe 

Storlek: B92xH126xD69 mm  
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Flex tuben 
 
För infällning i sten – eller betongvägg rekommenderar vi installation av Flex 
nyckeltuben. Denna finns i flera varianter, både i 50 mm och i 70 mm utfö-
rande, och både med och utan larmkontakt för övervakning och också både 
med och utan förankring på insidan av väggen.  

Nyckeltuben i 50 mm är lämplig, när man enbart har ett mindre antal nycklar  
som skall förvaras. Om man har större nyckelknippor, eller om även passer- 
kort skall förvaras, är 70 mm tuben en bra lösning. 
 
Exempel på 50 mm Flex varianter:  
 
Art. nr.     Beskrivning      
 
NB 5802     Flex nyckeltub med nyckellåda och för installation med expansion 
 
NB 5803     Flex nyckeltub med nyckellåda och för installation med expansion samt med larmkontakt för över- 
          vakning     
 
NB 5804 Flex nyckeltub med nyckellåda och för installation med expansion samt med larmkontakt och förank-

ring med ankarbox på insidan    
 

Exempel på 70 mm Flex varianter:   
 
NB 7002     Flex nyckeltub med nyckellåda och för installation med expansion 
 
NB 7003 Flex nyckeltub med nyckellåda och för installation med expansion samt med larmkontakt för över-

vakning 
 
NB 7004 Flex nyckeltub med nyckellåda och för installation med expansion samt med larmkontakt och förank-

ring med ankarbox på insidan 

Generellt för Combi och Flex: 
 

Såväl Combi boxen som Flex tuben håller hög säkerhetsklass, och båda produkterna är testade hos RISE i Borås, där 
de är godkända enligt SSFN 024 upp till Grade 5. Både Combi och Flex är för installation med en standard oval låscy-
linder oberoende av fabrikat.  

För ytterligare information kontakta: 
 

Steen Christensen 
Tel: 0705797502 

steen.christensen@linjator.se  
         www.linjator.se 

Storlek: Ø70 x 160 mm 

Flex med och utan täckbricka 
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