
MESVAC RULOSEC-INBROTTSSKYDD 

 
Mesvacs Rulosec-produkter lämpar sig som butiksentréer eller passagestyrning i 
köpcentrum, som portar i kalla parkeringshus, som inbrottsskydd i fönster och till att 
skärma av diskar, butiker, lastkajer, sophus samt carportar i radhus. Produkterna används 
också för olika specialtillämpningar, t.ex. till att skärma av skåpsystem och pallställ, och 
som portar eller skyddsväggar i automatlager. 
 
Öppna RT-kort här >> 
 
SKYDDSKLASSER 

 
Vi har produkter i tre olika klasser för att täcka alla slags skyddsbehov:  
 
1000-serien, inbrottsskydd på grundnivå 
Produkterna lämpar sig för objekt av varierande typ, som i regel kräver lättare skydd. 
 
2000-serien, oklassificerat inbrottsskydd 
Produkterna i 2000-serien är något enklare och förmånligare versioner av produkterna i 
3000-serien. Till 2000-serien hör bl.a. inbrottsgaller och lastutrymmen, entréer i 
köpcentrum osv. Produkterna i 2000-serien ger ett mycket gott inbrottsskydd. 
Försedda med mekaniskt lås uppfyller produkterna de finska försäkringsbolagens 
anvisning 2.2 gällande inbrottsskydd. 
 
3000-serien, certifierat inbrottsskydd av klass 2 och 3 
Produkterna i denna serie är avsedda för objekt med höga säkerhetskrav. Alla produkter i 
3000-serien är testade och klassificerade av både VTT (Statens tekniska forskningscentral 
i Finland) och SSF (Svenska stöldskyddsföreningen). Utifrån testerna har Finska 
Försäkringsbolagens Centralförbund beviljat produkterna i 3000-serien de första officiella 
klassificeringarna av inbrottsskydd i Finland. 
 
DIMENSIONERING 

 
Måttuppgifter får du av vår planerings- och konsulttjänst, tel. 010 836 3000, eller så kan 
du hämta uppgifterna på vår extranet-tjänst. 
 
MONTERINGSANVISNING 

 
Mesvac inbrottsskydd/rulljalusier kan monteras antingen i eller på utsidan av en öppning. 
Vid behov kan du få monteringsanvisningar av oss i elektronisk form eller som 
papperskopia. 
 

MESVAC 1300  

Mesvac 1300 är särskilt avsedd som avskärmning av skåpsystem och serveringsdiskar. 
Modellen har en rak profil och ser därmed mycket bra ut i nedsänkt läge. Mesvac 1300 
kan också rullas avigvänd så att "paradsidan" kommer mot rullen. 

Teknisk information 

• 30 mm hög heltäckande profil av strängpressad aluminium  

• Vikt 7,5 kg/m² 

• Kan också rullas avigvänd  

 



MESVAC 2500 

Mesvac 2500 är särskilt avsedd som mer krävande inbrottsskydd och som port till 
kyllager. Modellen är något enklare än ett certifierat inbrottsskydd; endast låsen saknas.  

Teknisk information 

• 50 mm hög profil av strängpressad aluminium  

• Vikt 9,5kg/m²  

• Vid behov upp till 15 m bredd inomhus 

MESVAC 2540 

Mesvac 2540 är särskilt avsedd som mer krävande inbrottsskydd och som port till 
kyllager. Modellen är något enklare än ett certifierat inbrottsskydd; endast låsen saknas. 
Ett särdrag för Mesvac 2540 är den perforerade profilen, som på en gång ger genomsikt 
och ett mycket gott inbrottsskydd. 

Teknisk information 

• 50 mm hög profil av strängpressad aluminium 

• Stansade 4 mm runda hål 

• Vikt 9 kg/m² 

• Vid behov upp till 15 m bredd inomhus 

MESVAC 2560 

Mesvac 2560 är särskilt avsedd som mer krävande inbrottsskydd och som port vid 
lastkajer. Modellen är något enklare än ett certifierat inbrottsskydd; endast låsen saknas. 
Mesvac 2560 har en hålyta på 56 %, vilket innebär att lastkajer eller kyllager som försetts 
med porttillämpningar av modellen inte minskar på byggnadens kvadratmeteryta. Vi kan 
också leverera gångdörrar och fasta delar med samma profil som rulljalusien. 

Teknisk information 

• 50 mm hög profil av strängpressad aluminium 

• Stansade hål, 60 * 34 mm 

• Vikt 6,5 kg/m² 

• Vid behov upp till 15 m bredd inomhus 

 

MESVAC 2600  

Mesvac 2600 är avsedd som lätt inbrottsskydd och som avskärmning av diskar. Tack vare 
det lättrullade utförandet kräver den inte mycket monteringsutrymme, utan är också 
lättmonterad. 

Teknisk information 

• 65 mm hög profil av strängpressad aluminium 



• Vikt 6 kg/m² 

• Vid behov upp till 15 m bredd inomhus 

 

MESVAC 2660  

Mesvac 2660 är avsedd som butiksentré i köpcentrum, lätt inbrottsskydd och 
passagespärr. Ett särdrag för Mesvac 2660 är den utmärkta genomsikten i kombination 
med ett tillräckligt gott inbrottsskydd. 

Teknisk information 

• 65 mm hög profil av strängpressad aluminium  

• Stansade hål, 60 * 44 mm  

• Vikt 5,5 kg/m² 

• Vid behov upp till 15 m bredd inomhus 

 

MESVAC 2700 

 
Mesvac 2700 är avsedd som lätt inbrottsskydd och som avskärmning av diskar. Tack vare 
det lättrullade utförandet kräver den inte mycket monteringsutrymme, utan är också 
lättmonterad.  

Teknisk information 

 
• 76 mm hög profil av strängpressad aluminium 

• Vikt 7 kg/m² 

• Vid behov upp till 15 m bredd inomhus 

 

MESVAC 2740 

 
Den eleganta Mesvac 2740 med levande yta är resultatet av ett designsamarbete med 
arkitekter. Mesvac 2740 är avsedd som butiksentré i köpcentrum, lätt inbrottsskydd och 
passagespärr. Modellen kombinerar elegant design med utmärkt genomsikt. 
 
Teknisk information 

 
• 76 mm hög profil av strängpressad aluminium 

• Stansade hål, 90 mm, 44 mm och 15 mm 

• Vikt 6,5 kg/m² 



• Vid behov upp till 15 m bredd inomhus 

 

MESVAC 2770 

Mesvac 2770 är särskilt avsedd som mer krävande inbrottsskydd och som port till 
kyllager. Ett särdrag för Mesvac 2770 är den perforerade profilen, som på en gång ger 
genomsikt och ett mycket gott inbrottsskydd.  
 
Teknisk information 

• 76 mm hög profil av strängpressad aluminium 

• Stansade 7 mm runda hål 

• Vikt 6,9 kg/m² 

• Vid behov upp till 15 m bredd inomhus 

 

MESVAC 2790 

 

Mesvac 2790 är avsedd som butiksentré i köpcentrum, lätt inbrottsskydd och 
passagespärr. Ett särdrag för Mesvac 2790 är den utmärkta genomsikten i kombination 
med ett tillräckligt gott inbrottsskydd.  
 
Teknisk information 

 
• 76 mm hög profil av strängpressad aluminium 

• Stansade hål, 90 mm och 44 mm 

• Vikt 6,5 kg/m² 

• Vid behov upp till 15 m bredd inomhus 

 

MESVAC 3500  

Mesvac 3500 är avsedd för objekt med särskilt höga säkerhetskrav. Modellen är testad i 
extrema förhållanden och uppfyller kraven i inbrottsskyddsklass 3. 

Teknisk information 

• 50 mm hög profil av strängpressad aluminium 

• Vikt 9,5kg/m²  

• ASSA-Abloy regellås som standard  

• Vid behov upp till 15 m bredd inomhus  



 

MESVAC 3540 

Mesvac 3540 är avsedd för objekt med särskilt höga säkerhetskrav. Modellen är testad i 
extrema förhållanden och uppfyller kraven i inbrottsskyddsklass 3. Ett särdrag för Mesvac 
3540 är den perforerade profilen, som på en gång ger genomsikt och ett mycket gott 
certifierat inbrottsskydd. 

Teknisk information 

• 50 mm hög profil av strängpressad aluminium 

• Stansade 4 mm runda hål 

• Vikt 9 kg/m² 

• ASSA-Abloy regellås som standard 

• Vid behov upp till 15 m bredd inomhus 

 

MESVAC 3560 

Mesvac 3560 är avsedd för objekt med särskilt höga säkerhetskrav. Modellen är testad i 
extrema förhållanden och uppfyller kraven i inbrottsskyddsklass 2. Ett särdrag för Mesvac 
3560 är den utmärkta genomsikten i kombination med ett mycket gott certifierat 
inbrottsskydd. 

Teknisk information 

• 50 mm hög profil av strängpressad aluminium  

• Stansade hål, 60 * 34 mm  

• Vikt 6,5 kg/m²  

• ASSA-Abloy regellås som standard  

• Vid behov upp till 15 m bredd  

• 3 mm ståltappar  
• inbrottsskydd på grundnivå lastutrymmen 

 certifierat inbrottsskydd av klass 2 och 3 

 

 

• Alla produkter i 3000-serien är testade och klassificerade av både VTT (Statens 
tekniska forskningscentral i Finland) och SSF (Svenska stöldskyddsföreningen). 
Utifrån testerna har Finska Försäkringsbolagens Centralförbund beviljat 
produkterna i 3000-serien de första officiella klassificeringarna av inbrottsskydd i 
Finland. 

 



Alla produkter i 3000 serien är testade och godkända av SSF (Svenska 
stöldskyddsföreningen). 

 

• Mesvac 2560 har en hålyta på 56 %, vilket innebär att lastkajer eller kyllager som 
försetts med porttillämpningar av modellen inte minskar på byddnadens 
kvadratmeteryta. 

• ASSA-Abloy regellås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


