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Individuelle løsninger 
som standard
Vores produkter tilpasses forholdene 
i de enkelte butikker og bygninger. I et 
tæt samarbejde med kunder, arkitek-
ter og etableringsvirksomheder, finder 
vi løsningen til den konkrete opgave.

Vi har beskæftiget os med mekanisk 
sikring siden 1992, og siden starten 
har fokus været på at skabe fleksible 
løsninger til alle kunder.

Kronborg Sikring Firmaprofil

“Kronborg Sikring er en af landets 
førende producenter af sikrings-
løsninger mod tyveri og brand. Vi 
har egen produktion i Lystrup ved 
Aarhus og leverer og reparerer i 
hele Danmark.”

Claus Lund
Direktør
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Rullejalousi
PERFO er ideel til sikring af 
facader i butikscentre.

PERFO er som standard 
udført i stærkt galvaniseret 
stål. Der er mulighed for at 
vælge en pulverlakeret over-
flade. Rullejalousiet integreres 
derfor perfekt i butiksmiljøet.

Shopper Rullejalousi
Shopper Rullejalousi fra Kron-
borg Sikring er den perfekte 
sikringsløsning, når du ønsker 
et godt visuelt gennemsyn til 
butikken.

Du opnår en maksimal sikring 
og det bedste gennemsyn 
uden at gå på kompromis 
med sikkerheden.

Rullegitter
Rullegitter er en ideel løsning 
til butikssikring af åbninger, 
hvor man ønsker et godt 
gennemsyn ind i forretningen.

Vores rullegitre er klassi-
ficeret i BLÅ sikringsklasse i 
henhold til Forsikring og Pen-
sion.

Brandgardin
Fleksibelt røgskørt udført i en 
dug af fiberglas. Kan benyttes 
som afskærmning mod flam-
mer og røg i store åbninger.

Når der kommer et signal fra 
brand-alarmeringsanlægget, 
kører brandgardinet ned.

Opklappelige styreskinner
Hydraulisk opklappelige sty-
reskinner er ideelle til store 
facadeløsninger, hvor man 
ønsker åbningen helt fri.

Styreskinnerne er lette at 
betjene og kræver minimal 
plads i loftet.

Tobaks- & Spiritusskab
Tobaks- & Spiritusskabe fra 
Kronborg Sikring udføres i for-
skellige størrelser efter ønske 
og pladsbehov.

Skabet udføres i 2 mm stål-
plader med en pulverlakeret 
overflade efter ønske. Fronten 
er et rullejalousi udført i alu-
minium.

Kantinejalousi
Kantinejalousier ECO55 fra 
Kronborg Sikring er perfekt 
til sikring og afskærmning af 
åbninger i køkkener, kantiner, 
skranker og udleveringer.

De små lameller på kantinejal-
ousiet gør det let at integrere 
i nye, såvel som eksisterende 
bygninger.

Brandjalousi
Det eneste jalousi testet og 
afprøvet for brand i Danmark 
- giver brandsikring og tyveri-
sikring i ét.

Brandjalousiet giver fleksibel 
brandadskillelse i åbninger, 
hvor der er minimal plads, og 
det er let at integrere.

Stålgitter
Stålgitter er en sikringsform, 
der giver mulighed for fast 
eller aftagelig montering.

Stålgitrene er klassificeret i 
henholdsvis Rød, Blå og Grøn 
sikringsklasse i henhold til 
Forsikring og Pension.

Indhold

“Kronborg Sikring er godkendt 
hos Forsikring & Pension og er 
medlem af sikkerhedsbranchen 
samt Dansk Forening for Passiv 
Brandsikring. Vore leverandører 
er nøje udvalgte ud fra en 
række fastsatte kvalitetskrav.”

Anders Meldgaard
Kontorassistent
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Rullegitter
Fleksible rullegitre til butikssikring

Rullegitter - Fleksible rullegitre til butikssikring

Sikkert, nemt og effektivt
Kronborg Sikring kan tilbyde en sikker, nem og effektiv sikring af 
jeres butik, hvad enten det er facade, baglokale eller lager.

Rullegitter er en ideel løsning til sikring af åbninger, hvor man øn-
sker et godt visuelt indsyn i lokalet.

Produktspecifikationer
Rullegitrene er udført i stærkt aluminium i maskestørrelserne 165 
x 73 mm, 110 x 73 mm og 55 x 73 mm. Gittersikringen monteres 
lodret i siderne med aluminiumsstyreskinner i størrelsen 70 x 40 
mm, med lyddæmpende udskifteligt neopren.

Fremdrift i gittersikringen sker via en 230V indbygget rørmotor, 
der dimensioneres efter rullegitterets størrelse. 

Nøglekontakt
Som standard til Kronborg Sikrings rullegitre medfølger en prak-
tisk nøglekontakt til den indvendige montage. Såfremt betjeningen 
skal sidde udvendigt, anbefales kodetastatur til gittersikringen.

BLÅ forsikringsklasse
Vores rullegitter er klassificeret i BLÅ sikringsklasse i henhold til
‘Forsikring og Pension’, tidligere ‘SKAFOR’.

“Vores traditionelle rullegitre leveres 
i flere maskestørrelser, der alle giver 
et godt indsyn i forretningen. En 
anden mulighed er vores moderne, 
perforerede rullejalousier, der nemt 
integreres i butiksmiljøet.”

Morten Benneboe Larsen
Produktion, Montage & Service
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Rullejalousi
Fleksible og moderne sikringsløsninger

Rullejalousi - Fleksible og moderne sikringsløsninger

Moderne sikring af butiksfacader
PERFO er ideel til sikring af facader i butikscentre. Med rullejalou-
sier opnås høj tyverisikring sammen med et godt visuelt indsyn til 
butikken.

Produktspecifikationer
Lodret i siderne monteres aluminiumsstyreskinner i størrelsen 
90 x 40 mm. Fremdrift sker via en 230V indbygget rørmotor, der 
dimensioneres efter størrelsen på rullejalousiet. 
Som standard medfølger en praktisk nøglekontakt til den indven-
dige montage. Såfremt betjeningen skal sidde udvendigt anbefales 
kodetastatur. Rullejalousiet er klassificeret i BLÅ sikringsklasse i 
henhold til Forsikring & Pension.

Integreres perfekt i butiksmiljøet
Vores rullejalousier er som standard udført i stærkt galvaniseret 
stål, men der er mulighed for at vælge en pulverlakeret overflade 
- f.eks. i samme farve som omgivelserne eller den indvendige 
belysning. PERFO giver optimal sikkerhed som en integreret del af 
butiksmiljøet.

Sikring af udvendigt salgsareal
Rullejalousier kan med fordel bruges til at sikre udvendige salgs-
arealer. På billederne til højre ses en udvendig rullejalousi løsning 
fra Super Best Geels Plads i Virum.

“Rullejalousier er den mest optimale 
løsning til tyverisikring, uden det går 
ud over indsynet til butikken. Med et 
lækkert, moderne design integreres 
rullejalousier perfekt i butiksmiljøet”

Thomas Holst-Hansen
Salg, Projekt & Marketing
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Tobaks- &
Spiritusskabe

Tobaks- & Spiritusskabe - Sikring af tyvetækkelige varer

Effektiv sikring af tyvetækkelige varer
Jalousiskabe er velegnede til ekstra sikring af særligt attraktive 
tyvekoster som tobak, spiritus, medicin og elektronik. Når du 
bestiller jalousiskabe ved Kronborg Sikring tilpasses skabet, så det 
matcher jeres ønsker til indretning og design.

Produktspecifikationer
Tobaks- og spiritusskabe udføres i forskellige størrelser efter ønske 
og pladsbehov. 
Selve skabet udføres i 2 mm stålplader med en pulverlakeret over-
flade efter ønske. Fronten er et rullejalousi udført i aluminium.
Skabet laves i moduler med 900 mm hylder eller efter individuelle 
mål. Lodret er der integreret styreskinner i størrelsen 70 x 40 
mm.
Fremdrift sker via en 230V indbygget rørmotor, der betjenes med 
en praktisk nøglekontakt som placeres på en sideplade.

Tillæg
•	 Hyldevanger med 32 mm eller 45 mm inddeling (bedre udnyt-

telse af dybden)
•	 Lysarmatur
•	 Alarmåbningskontakt til registrering af alarmtilsluttning
•	 Inventar (hyldeknægte, hylder)
•	 Valsede styreskinner til indkøring i bunden af skabet (imøde-

kommer brud fra neden)
•	 Sikkerheds U skinne i bunden

“Rullegitre, rullejalousier og jalousiskabe er 
velegnet til både forretninger, virksomheder 
og butikscentre. Vores funktionelle løsninger 
tilpasses altid dine ønsker og behov.”

Claus Lund
Direktør
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Brandjalousi
Fleksible brandjalousier til storkøkkener
og kantiner

Brandjalousi - Fleksible brandjalousier til storkøkkener og kantiner

Testet og afprøvet for brand i Danmark
Brandjalousiet fra Kronborg Sikring er det eneste jalousi, der er 
testet og afprøvet for brand i Danmark. Med et brandjalousi får du 
brandsikring og tyverisikring i ét.

Fleksibel brandadskillelse
Brandjalousiet giver fleksibel brandadskillelse i åbninger med mini-
mal plads, og det er let at integrere. Ud over at være flammemod-
standsdygtigt, sikrer brandjalousiet også mod varmegennem-
strømning, 

Ideel til storkøkkener og kantiner
Brandjalousier kan praktisk benyttes til daglig betjening og sikring, 
og det gør løsningen ideel til særligt storkøkkener og kantiner. 

Sikkerheden tæller
Ved signal fra brandalarmeringsanlæg kører brandjalousiet ned og 
slutter til, således branden ikke udvikler sig i gennem åbningen.
Ved ekstern styring af præcis denne sikringsløsning kræver det, 
at der monteres sikkerhedskantsikring i bunden for at registrere 
eventuel personskade. 

Nødstrømsforsyning anbefales.

“Vi har anvendt den viden og ekspertise, som 
vi har fra ‘at få tingene til at rulle op og ned’ til 
at skabe gode brandsikringsløsninger. Vi har 
udvalgt de rette materialer til brandsikring 
efter rådgivning fra eksperter i branchen.”

Claus Lund
Direktør
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Brandgardin
Afskærmning mod flammer og røg i
store åbninger

Brandgardin - Afskærmning mod flammer og røg i store åbninger

Sikrer menneskeliv og materielle værdier mod flammer
Et brandgardin er et fleksibelt røgskørt udført i en dug af fiberg-
las. Kan benyttes som afskærmning mod flammer og røg i store 
åbninger.
Når der kommer et signal fra brandalarmeringsanlægget, kører 
brandgardinet med. Fremdrift sker via indbygget 230V rørmotor.

Montage
Lodret i siderne monteres styreskinner i stål i størrelsem 100 x 
65 mm med inddækningskasse i galvaniseret stål, der dimensio-
neres efter højde.
Indbygget i styreskinnerne er der monteret et hylster, som dugen 
kører ud over, spænder dugen stram og slutter til siderne.

Opdeling i brandceller
Huse og bygninger kan opdeles i brandceller med integrerede 
brandgardiner. Brandgardinerne er ikke synlige for brugerne af 
lokalerne i det daglige, og de er dermed heller ikke til gene. Brand-
gardiner kommer nemlig kun til syne, når der er brandalarm.

Kræver minimal plads
Vores brandgardiner er meget anvendelige på steder og i åb-
ninger, hvor der ikke er plads til traditionelle brandløsninger. Brand-
gardiner holder brandceller fri for røg, så uberørte enheder kan 
evakueres sikkert.

“Ved at benytte brandgardiner er det muligt, 
at sikre de etager, der ikke er direkte ramt af 
branden. De uberørte etager kan holdes fri 
for røg, og der kan evakueres sikkert. Røgud-
vikling reducerer sigtbarheden og hindrer mu-
ligheden for at orientere sig, og præcis derfor 
er det vigtigt at hindre røgudviklingen.”

Thomas Holst-Hansen
Salg, Projekt & Marketing
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Shopper
Rullejalousi

Shopper Rullejalousi - den perfekte sikringsløsning til forretningen

Den perfekte sikringsløsning til forretningen
Shopper Rullejalousiet fra Kronborg Sikring er den perfekte
sikringsløsning, når du ønsker et godt visuelt gennemsyn til forret-
ningen. Du opnår det bedste gennemsyn uden at gå på kompromis 
med sikkerheden.
Shopper Rullejalousiet integreres flot i enhver facade, hvad enten 
forretningen er placeret på strøget eller i et center. Designet er 
enkelt og pænt, og giver forretningen et moderne udtryk.

Produktspecifikationer
Shopper Rullejalousier benytter fleksible lameller af lexan. Lexan-
lamellerne laves i forskellige størrelser i højden, således lamel-
lernes samlinger ikke ridser hinanden.
Rullejalousiet er helt lukket, således det ikke er muligt at hive varer 
i gennem gitteret, men alligevel er det gennemsigtigt med fuldt 
indsyn til forretningen.

Montage
Lodret i siderne monteres styreskinner i aluminium i størrelsen 80 
x 50 mm. Bemærk, at dette rullejalousi kræver meget plads for 
oprulningen. 

“Der findes mange forskellige løsninger til 
sikring af butiksfacader. Er du i tvivl om hvilken 
løsning, der er den rigtige for dig, er du meget 
velkommen til at kontakte os - vi hjælper dig 
med at finde frem til den løsning, der matcher 
dine behov og ønsker.”

Anders Meldgaard
Kontorassistent
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Kantinejalousi
Perfekt sikringsløsning til storkøkkener
og kantiner

Kantinejalousi - perfekt sikringsløsning til storkøkkener og kantiner

Fordele ved ECO55
ECO55 har minimalt pladsbehov, og giver derfor mulighed for 
fleksibel integration i eksisterende bygninger. Kantinejalousiet har 
en let og komfortabel betjening, og det brede sortiment af typer og 
farver gør det muligt at finde lige præcis den løsning, der matcher 
din smag. 
Kantinejalousiet er både energi- og lydisolerende, og derudover er 
det både sol-, støv- og hygiejnebeskyttende.
Vigtigst alt beskytter kantinejalousiet selvfølgelig også mod indbrud, 
- de mange fordele ved ECO55 er ikke til at tage fejl af.

Anvendelsesmuligheder
•	 Køkkener/Cafeteriaer
•	 Receptioner
•	 Vareudlevering
•	 Afskærmning og aflukning af boder
•	 Afskærmning for sollys
•	 Afskærmning af fryse- og køleafdelinger i butikker

Mange års erfaring
Mange års erfaring giver vores kantinejalousi løsning en førende 
position. Produktrådgivning, stort produktudvalg, individuelle
løsningsforslag og løbende projektrådgivning fra start til endt mon-
tage, gør Kronborg Sikring og heroal til seriøse sparringspartnere.

“Heroal rullejalousier ser ikke blot 
godt ud, men imødekommer også 
krav til afskærmning og præventiv 
sikring. De udsøgte aluminiumspro-
filer er yderst modstandsdygtige og 
har en lang levetid.”

Morten Benneboe Larsen
Produktion, Montage & Service
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Stålgitter
Mulighed for fast eller aftagelig 
montering

Stålgitter - mulighed for fast eller aftagelig montering

Professionelle løsninger
Gittersikring på vinduer, døre eller indgangspartier kan tage mo-
det fra de fleste indbrudstyve, men det er vigtigt at sikringen bliver 
udført professionelt. Der er brandsikkerhedsregler, der skal over-
holdes i forbindelse med gittersikring af en bygning, og vi hjælper 
med at finde den løsning, der matcher præcis dit behov.

Produktspecifikationer
Stålgitre er udført af Ø10 mm stærk rundstål i en u-ramme.
Vores stålgitre lakeres i valgfri Ral farve.

Maskestørrelser
 Rød:  80 x 80 mm
 Blå:  100 x 100 mm
 Grøn:  150 x 150 mm

Montage
Aftagelige stålgitre monteres med hængelåse og fastgøres med
sikkerhedsvinkler.
Stålgitteret kan laves svingbar som en dør med hængsler og til 
aflåsning med hængelåse.

Stålgitre i rød, blå eller grøn sikringsklasse
Stålgitrene er klassificeret i henholdsvis Rød, Blå og Grøn
sikringsklasse i henhold til Forsikring og Pension – tidligere
SKAFOR.

“Kontakt os - så kan vi sammen gennemgå 
dine sikringsbehov og finde frem til den rette 
løsning. Vi lægger vægt på den personlige 
kontakt og en professionel håndtering af alle 
opgaver.”

Thomas Holst-Hansen
Salg, Projekt & Marketing
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Opklappelige
styreskinner
Hydraulisk opklappelige styreskinner er 
ideelle til store åbninger

Opklappelige styreskinner - hydraulisk opklappelige styreskinner er ideelle til store åbninger

Hold facadeåbningen helt fri
Hydraulisk opklappelige styreskinner fra Kronborg Sikring er ideelle 
til løsninger, hvor man ønsker åbninger, i store facadeløsninger, 
helt fri.

I forhold til facader med hjørner eller buer, kan man, med hydrau-
lisk opklappelige styreskinner, få samlingerne af styreskinnerne helt 
væk fra synsfeltet. 

Styreskinnerne er meget lette at betjene og kræver minimal plads 
i loftet.

Særligt velegnede i butikscentre
Hydraulisk opklappelige styreskinner er særligt velegende i butiks-
centre, hvor de bl.a. bruges af større dagligvareforretninger.

Den fleksible løsning gør det muligt at lukke sikkert af til forretnin-
gen udenfor lukketid - uden store, besværlige skydedøre.
Fordelen ved de opklappelige styreskinner er selvfølgelig, at fa-
cadeåbningen kan holdes helt fri om dagen, således de ikke er til 
gene for hverken ansatte eller kunder.

“Har du brug for en løsning med opklappelige 
styreskinner, så kontakt os endelig for yderligere 
information. Vi er altid klar til at rådgive dig om 
dine muligheder.”

Claus Lund
Direktør

Ring
7022 7044



Kontakt

www.kronborg-sikring.dk

Kronborg Sikring
Marøgelhøj 7
8520 Lystrup

70 22 70 44
info@kronborg-sikring.dk

CVR-nr: 19510093


