
 

 

Brandposter 

Brandpost typ 3, utanpåliggande skåp 

 |  

Brandpost typ 3 levereras som en komplett enhet 
bestående av skåp och slangrulle färdig för utanpåliggande montage. Brandposten är lämpligt för bl a 
skolor, sjukhus, hotell och andra offentliga lokaler samt för kontor, garage och industrier. Levereras 
komplett med kulventil och skyltar.  

Brandpost typ 3 med STABILO
®
-slang, för utanpåliggande montage 

Art. nr. Typ Slang 

Längd/Dimension 

Dimension skåp 

b x h x utsprång 

RSK nr. 

102306 3/190 10m / 19mm 550 x 550 x 190mm - 

100691 3/135 25m / 19mm 690 x 690 x 135mm 422 72 60 

100700 3S/135 25m / 19mm 790 x 790 x 135mm 422 73 22 

100763 3S/135 30m / 19mm 790 x 790 x 135mm 422 72 64 

100695 3/190 30m / 19mm 690 x 690 x 190mm 422 72 61 

100709 3/190 25m / 25mm 690 x 690 x 190mm 422 72 62 

101700 3S/190 25m / 25mm 790 x 790 x 190mm - 

100721 3S/190 30m / 25mm 790 x 790 x 190mm 422 73 51 

100717 3/240 30m / 25mm 690 x 690 x 240mm 422 72 63 



  

Brandpost typ 3 med basgummislang, för utanpåliggande montage 

Art. nr. Typ Slang 

Längd/Dimension 

Dimension skåp 

b x h x utsprång 

RSK nr. 

100906 3S/135 25m / 19mm 790 x 790 x 135mm - 

100888 3/190 25m / 19mm 690 x 690 x 190mm - 

100890 3/190 30m / 19mm 690 x 690 x 190mm - 

101406 3/240 25m / 25mm 690 x 690 x 240mm - 

100894 3/285 30m / 25mm 690 x 690 x 285mm - 

 

Brandpost typ 3i 

Brandpost typ 3i för utanpåliggande väggmontage isolerat mot kyla och eluppvärmt. 

 
Brandpost typ 3i är som standard avsett för ouppvärmda utrymmen under tak. Skåpet är isolerat med 
ett självslocknande material och har en isolerad extradörr monterad utanpå skåpets front. 
Uppvärmningen sker med ett termostatreglerat elelement som ger lägst +5ºC inne i skåpet. Frostsäker 
ner till -35ºC (vid vindstilla). Brandposten är lämpligt i kallager, ouppvärmda garage och lagerplatser. 
De kan även levereras i rostfritt utförande vid korrosiv miljö ex. tunnlar, parkeringshus etc. Levereras 
komplett med kulventil och skyltar. 

Brandpost typ 3i med STABILO
®
-slang, för utanpåliggande montage 

Art. nr. Typ Slang 

Längd/Dimension 

Dimension skåp 

b x h x utsprång 

RSK nr. 

100726 3i/260 25 m / 19 mm 690 x 690 x 260 mm 422 72 76 

100729 3i/260 30 m / 19 mm 690 x 690 x 260 mm 422 73 19 

100733 3i/260 25 m / 25 mm 690 x 690 x 260 mm 422 72 77 

100715 3i/260 30 m / 25 mm 690 x 690 x 260 mm 422 73 20 



 
  

 

Brandpost typ 3N 

Brandpost typ 3N, utbytesbrandpost. För utanpåliggande montage, delvis infällt i vägg 
 
Brandpost typ 3N är ett nischbrandpostskåp som ersätter den gamla typen av brandposter med icke 
formstyv, veckad flatslang. Det gamla infällda skåpet med slangställ demonteras och ersätts med 
nischbrandposten för att erhålla ett modernt brandskydd. Levereras komplett med skylt. 

Brandpost typ 3N med STABILO
®
-slang, för utanpåliggande montage, delvis infälld i vägg 

Art. nr. Typ Slang 

Längd/Dimension 

Dimension skåp 

b x h x utsprång 

RSK nr. 

100739 3N/50 25 m / 19 mm 690 x 790 x 50 mm 422 72 80 

100744 3N/50 25 m / 25 mm 690 x 790 x 50 mm 422 72 81 

 

 

Kundanpassade lösningar 

Med Team Safetys huvudpartner Prestos breda sortiment är det möjligt att välja rätt brandpost för 
varje behov. En egen tillverkning gör att vi kan ta fram specialanpassade brandposter gällande design 
och färg. Som ett exempel kan vi nämna vårt brandpostskåp i exklusiv, modern design med en dörr 
tillverkad i borstad stål. Fönstret i dörren är tillverkad av PET-plast. Ytterligare ett exempel på en 
kundanpassad lösning är kombiskåpet som har plats för både en brandsläckare och en brandpost. 
 

 

Brandposter förekommer vanligen på hotell, lager och kontor samt i skolor, sjukhus, offentliga lokaler, 
garage och industrier. Kort sagt överallt där man riskerar A-brand och behöver mycket släckmedel. 

 

 



 

Flexibilitet 
 

Med Team Safetys huvudpartner Prestos variationsrika brandpostprogram finns egentligen inga 
begränsningar när det gäller anpassningar till olika miljöer och behov. Genom att utgå ifrån slangrullen 
kan brandposten byggas på det sätt som passar bäst. 

Skåp tillverkade i 1,5 mm stålplåt finns för utanpåliggande eller infällt montage. De kan även levereras 
med värmeisolering och elektrisk uppvärmning samt i brand isolerat utförande. 

Vi vill passa på att tacka för Ert förtroende och hoppas på ett långsiktigt samarbete. Mvh Team Safety.  

Gå gärna och gilla och följ oss på facebook.  
https://www.facebook.com/www.teamsafety.se 
 

 

https://www.facebook.com/www.teamsafety.se

