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FRA APRIL TIL OKTOBER RULLEGITTER ER DEN MEST ANVENDTE SIKRING AF 
FORRETNINGER OG BUTIKKER. DE GIVER ET “ÅBENT” 
INDTRYK AF DIN BUTIK OG EN STÆRK SIKRING.

RULLEGITTER

Sikkerhed med indsyn

JSA Sikring udfører et årligt
servicetjek af din gitter-sikring.
• Hvilken stand er den i?
• Hvad kan du forbedre?
•  Hvor lang levetid har den?

Du forbedrer levetiden 
af din sikring.

Du får mere tryghed.

RING FOR  

TILMELDING TIL  

SERVICETJEK

RULLEGITTER udføres i stærkt aluminium og med forskellige maskestør-
relser, der passer til din sikring. Du kan vælge mellem 150 x 74 mm,  
100 x 74 mm og 50 x 74 mm.

De fremføres af en indvendig elektrisk motor, og den betjenes med en 
nøglekontakt og et kodetastatur. Montering af styreskinner udført i  
aluminium foretages i siderne.

Vi anbefaler nøglekontakt ved indvendig betjening og kodetastatur ved 
udvendig betjening.

Rullegitret er klassificeret i BLÅ sikringsklasse og lever op til forsikrings-
kravene for sikring.

RULLEGITTER ER DEN MEST ANVENDTE SIKRING AF 
FORRETNINGER OG BUTIKKER. DE GIVER ET “ÅBENT” 
INDTRYK AF DIN BUTIK OG EN STÆRK SIKRING.
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af din sikring.

Du får mere tryghed.

Gerdt Bennetsen   40 46 56 44
        Gerdt@jsa.dk
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Sikkerhed med begrænset indsyn
RULLEJALOUSI BESKYTTER BUTIKKEN OG BEVARER 
ET GODT VISUELT SYN TIL BUTIKKEN. LØSNINGEN ER 
MEGET ANVENDT. 

Jens Nielsen  29 26 77 44
  Jens@jsa.dk

RULLEGITTER RULLEJALOUSI ÅBEN

RULLEJALOUSI udføres i galvaniseret stål, som sikrer en stor styrke. Som 
standard er jalousiet ikke farvet, men fremstår med en fin metalover-
flade. Det er muligt at tilvælge pulverlakerede overflader, hvis det ønskes.

Jalousiet drives frem af en 230V indbygget rørmotor. Motoren er dimen-
sioneret efter rullejalousiets størrelse.

Vi anbefaler et kodetastatur ved udvendig montering og en nøglekontakt 
ved indvendig betjening.
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• Hvilken stand er den i?
• Hvad kan du forbedre?
•  Hvor lang levetid har den?

Du forbedrer levetiden 
af din sikring.
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JSA Sikring udfører et årligt
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Du forbedrer levetiden 
af din sikring.

Du får mere tryghed.
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RULLEJALOUSIER er udført i stærkt aluminium og anvendes, når du  
ønsker en komplet afskærmning. Er særdeles velegnet til kantiner,  
skranker, køkkener og andre steder, hvor komplet afskærmning er 
påkrævet.

Aluminiumlamellerne er designet til at passe ind i eksisterende konstruk-
tioner og kan tilpasses dit design. I oprullet tilstand er de helt skjult.

RULLEJALOUSIER LUKKER DIN BUTIKSFACADE HELT 
AF, OG DER ER IKKE VISUELT SYN IND I BUTIKKEN. 
DU BESTEMMER SELV FARVEN PÅ JALOUSIET.

Rullejalousier lukker helt af til butikken

RULLEJALOUSI LUKKET

Jens Nielsen  29 26 77 44
  Jens@jsa.dk



FRA APRIL TIL OKTOBER FRA APRIL TIL OKTOBER 

JSA Sikring udfører et årligt
servicetjek af din gitter-sikring.
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Stabelgitter er lavet af stålprofiler og støbte stålstifter. Takket være et 
unikt stablingssystem forsvinder stålstikkene, når sikringen rulles op og 
kræver meget lidt plads.

Stabelgitter er lavet af materialer, der er betydeligt stærkere end de 
traditionelle rullende gitre og har en unik patenteret mekanisme, hvorved 
porten låser sig selv, når den lukkes. Det er umuligt at løfte porten og du 
har en optimal beskyttelse mod indbrud, rambuk og hærværk.

Stabelgitter er indbrudssikker og er officielt WK2-certificeret (til den 
europæiske standard EN1627 RC 2-klassen) af SKG. Placeret bag glas 
kan en erklæring RC3 / WK3 udstedes til dokumentation ved forsikrings-
selskabet.

Høj sikkerhed med STORT indsyn
STÅLGITTER UDEN SIDESKINNE I HJØRNERNE, STOR 
BREDDE OG MINIMAL MONTERINGSPLADS. MEGET 
VELEGNET TIL KARRUSELDØRE OG BUEDE FACADER.

STABELGITTERRULLEJALOUSI LUKKET

Gerdt Bennetsen   40 46 56 44
        Gerdt@jsa.dk
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SAKSEGITTER giver dig mange muligheder for at bevare din butiks 
særlige udseende. Det er klassiske og afbalancerede former, som giver et 
stort visuelt indtryk af din butik. Du kan vælge mellem tre standarder for 
materiale og form, og vi kan også specialbygge din løsninger. 

Du går ikke på kompromis med sikkerheden!

VI KAN SPECIAL DESIGNE DIT SIKRINGSGITTER OG FÅ 
DET HELT SPECIELE UDTRYK DU ØNSKER, SAMTIDIG 
MED EN HØJ SIKRING.

Sikkerhed et stærkt visuelt indtryk

SPECIAL DESIGN GITTER

Jens Nielsen  29 26 77 44
  Jens@jsa.dk
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af din sikring.
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STÅLGITTER fra JSA Sikring udføres i forskellige maskestørrelser og 
tykkelser. Det er et stålgitter, som kan monteres fast eller aftageligt, og 
monteringen foregår oftest indvendigt. Det monteres med hængelåse.

Stålgitter leveres som standard pulverlakerede i hvid eller sort. Det er 
også muligt at vælge en anden farve, der passer til rummet, det skal  
monteres i. Vi anvender RAL-farveskalaen.

Indvendig sikring af varer og personale
STÅLGITTER UDFØRES I FORSKELLIGE TYKKELSER 
OG MASKESTØRRELSER OG MONTERES INDVENDIGT. 
DISSE UDFØRES OGSÅ TIL BRANDREDNINGS- 
ÅBNINGER OG FLUGTVEJSLØSNINGER.

STÅLGITTERSPECIAL DESIGN GITTER

Jens Nielsen  29 26 77 44
  Jens@jsa.dk
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JSA SIKRINGSSKABE anvendes ofte til tobak og spiritus. Skabene udføres 
i de størrelser, du ønsker og til den plads, de skal udfylde.

Sikringsskabe udføres i 2 mm stålplader og pulverlakeres, hvis det  
ønskes. Som aflukning af fronten anvendes et rullejalousi i stærkt  
aluminium.

Hylderne i skabene udføres efter de mål, der passer dit behov. Som 
standard anbefaler vi de mål, der oftest anvendes til tobak og spiritus.

ET SIKRINGSSKAB ER ET STÅLSKAB, DER ANVENDES 
TIL DE VARER, HVOR DET ER PÅKRÆVET. DE GIVER 
EKSTRA SIKKERHED TIL DE MEST EFTERTRAGTEDE 
VARER I DIN BUTIK.

Ekstra sikkerhed til de vigtige varer

SIKRINGSSKAB

Jens Nielsen  29 26 77 44
  Jens@jsa.dk
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BRANDGARDIN sikrer mod røg og flammer og benyttes i større åbninger 
i din virksomhed eller butik. Brandgardiner skal dels sinke brandens ud-
bredelse, dels hindre udbredelsen af røg. Begge disse mål kan ofte opnås 
i samme løsning. Vi vurderer konkret hvilken målsætning, der er den 
vigtigste, og hvilke materialer vi skal anvende for at opnå målet.

JSA Sikring anvender gardiner fra den tyske producent Stöbich, som er 
førende indenfor brandduge.

Brandgardiner aktiveres af et signal fra brandalarmsanlægget, hvorefter 
brandgardinet kører ned.

BESKYTTER DINE VARER OG FORSINKER UDBRE-
DELSEN OG ØDELÆGGELSERNE VED BRAND OG RØG.

Skab tryghed med brandsikring

BRANDGARDINSIKRINGSSKAB

Gerdt Bennetsen   40 46 56 44
        Gerdt@jsa.dk
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Brand- og tyverisikring i samme løsning

BRANDJALOUSIER anvendes både til tyveri- og brandsikring. Som tyveri-
sikring benyttes og betjenes jalousiet på samme vis som de øvrige  
rulleløsninger fra JSA Sikring. Ved anvendelse på denne måde er det  
samtidig også en sikring mod brand.

Som brandsikring anvendes de både som automatiske og statiske jalous-
ier, når brand indtræffer. Statisk ved at sikre mod flamme- og varmegen-
nemstrømning og automatisk ved at rulle ned og adskille rum i tilfælde af 
brand. Brandjalousiet er koblet sammen med en brandalarm og aktiveres 
herved. 

JSA brandjalousier er godkendt af brandmyndighederne.

BRANDJALOUSI ER TYVERI- OG BRANDSIKRING I DEN  
SAMME LØSNING OG BETJENES PÅ SAMME MÅDE 
SOM DE ØVRIGE SIKRINGER.

BRANDJALOUSI

Gerdt Bennetsen   40 46 56 44
        Gerdt@jsa.dk
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JSA Sikring udfører et årligt
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• Hvilken stand er den i?
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Du forbedrer levetiden 
af din sikring.

Du får mere tryghed.
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BRANDPORTE sikrer mod røg og flammer og benyttes i større åbninger i 
din virksomhed eller butik.

JSA Sikring anvender førende specialist indenfor produktionen af  
brandporte.

Brandporte aktiveres af et signal fra brandalarmsanlægget, hvorefter 
brandporten kører i position og lukker af for røg og flammer.  
JSA leverer godkendte brandporte, der ikke kræver forsænkninger eller 
forhøjninger i gulvet. Derved sikres den daglige anvendelighed uden 
gener.

JSA brandporte er godkendt af brandmyndighederne.

BESKYTTER DINE VARER VED BRAND OG FORSINKER 
UDBREDELSEN OG ØDELÆGGELSERNE VED BRAND.

Beskyt mennesker og varer

BRANDPORTBRANDJALOUSI

Gerdt Bennetsen   40 46 56 44
        Gerdt@jsa.dk
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Kontakt os for  
rådgivning og tilbud


