
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Lågprofillås Assa-Medeco / 
Anchorpad för  alla Tower och 
Desktop-datorer på marknaden.  
 
En mycket hög nivå på säkerhet för 
alla stationära datorer på marknaden.  
 
• AnchoPad är det enda låset på 

marknaden som är testat och 
        godkänt  för att  endast tejpas fast  
        på underlaget utan att det förstörs.   
        Sparar dyrbara skrivbord. 
  

• Tar extremt liten plats och ger mycket 
hög säkerhet tack vare att stöldskydds-
kåpan är anpassad exakt efter datorn. 

 

• Lågprofilplattan motstår ett drag  på upp 
till 9 ton. 

 

• Kan monteras såväl på bord, hängande 
under bord som på golv eller vägg. 

 

• Skyddar mot såväl stöld av hela datorn 
som av ingående komponenter. 

 

• Levereras med  godkända låscylindrar 
från Assa/Medeco alternativt en enklare 
originalcylinder från AnchorPad. 

 

• Låset är förberett med uttag för kabel 
och vajerlås för enkel montering och 
skydd av bildskärm, skrivare e.t.c. 

 

• Mycket enkel och kostnadseffektiv 
installation. Utförliga monterings-
instruktioner medföljer. 

 

• Kan enkelt tas bort av ägaren genom det 
unika, inbyggda borttagningssystemet 
utan att underlaget förstörs. Pantenterat 
av AnchorPad. 

 

• CEKA-AnchorPad:s stöldskydd  är ett  
        av marknadens i särklass  populäraste  
        lås och skyddar 10 000-tals  datorer på    
        såväl skolor, kommuner, universitet  
        som företag i Sverige. 
 
 

• Lågprofillås:   
 

        Artnr: 587  Lågprofillås - Assa/Medeco 
 

        Artnr: 586  Lågprofillås -  AnchorPad 
 
 

       Tillval: 
 

       Artnr: 532     Distansplatta -Stål 
  

       Artnr: 5322   Distansplatta -Trä 
 

       Artnr: 517-3  Likalåsning 
 

       Artnr: 517-2  Huvudnyckelsystem     
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Skräddarsydd stöldskyddskåpa i 
kraftigt stål som effektivt förhindrar 

stöld av såväl  hela datorn som 
ingående komponenter. 

Låsblocket med dubbla 
cylindrar låser fast 

datorn i kåpan. Lätt att 
ta bort vid service. 

Dyrksäkra låscylindrar från Assa / Medeco alt. 
en enklare originalcylinder från AnchorPad. Kan 

beställas upplagda i system med likalåsning, 
olikalåsning, med huvudnyckel etc. 

Kraftfull stålplatta med 
AnchorPad:s unika specialtejp 
som möjliggör installation utan 

att underlaget förstörs. 

Lågprofillåset är 
förberett med uttag 
för samtliga våra 

kabel & vajerlås för 
enkel montering 

och skydd av bild-
skärmar e.t.c. 

Lågprofillås med kåpa 
                         för alla Desktop och Tower datorer 
 
                       Artnr: Assa/Medeco 587 / AnchodPad 586       

Lågprofillåset finns för samtliga datorer på marknaden och kan 
monteras såväl på som hängande under bord. 

Lågprofillåsen är förberedda 
med uttag för samtliga våra 
kabel & vajerlås för enkel 

montering och skydd av bild-
skärmar, skrivare e.t.c. 

Distansplatta i stål finns som tillval och 
används vid hängande montage om bordet 
har en bordsram (max 45mm höjd). Finns 

även i trä i olika höjder, för de fall då plattan 
måste kapas p.g.a. bordets konstruktion. 

 

CEKA-AnchorPad  –  Störst i Norden på stöldskydd för datorer & övrig IT-Utrustning 
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