
Våpenskap
Raufoss Engineering fører et komplett program med FG-godkjente våpenskap.  
Med norskutviklede kvalitetsprodukter får du dekket alle dine våpensikringsbehov.



Innovativt, funksjonelt og nyskapende

Raufoss Premium-serien
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Raufoss Premium serien representerer et generasjonsskifte innen våpenskap med sitt moderne 
design og gode kvalitet. Den nye serien er en videreutvikling av Duun våpenskapene, som har vært 
norsk bestselger gjennom en årrekke. 

Premium-serien er tilpasset dagens våpentrender og har praktisk systeminnredning med et nytt 
innstillbart løpsstøttesystem, justerbare hyller, samt løpsholder for systemvåpen. Våpenskapene er 
ekstra høye og har utvendig hengslet dør. Dette gir god tilgang og utnyttelse av skapet.

Raufoss Engineering AS er i dag ledende leverandør av våpenskap i Norge. Våre  
produkter kjennetegnes av gode funksjonsløsninger, nyskapende design og høy kvalitet.

Som norsk leverandør kan vi gi våre kunder god oppfølging og service. Både henvendelse  
om våre produkter og spørsmål om våpensikring møtes med fagkunnskap hos våre ansatte. 

Raufoss Engineering AS leverer også sikringsløsninger til bedrifter, politi og Forsvaret.  
Basert på materialteknologi, styrkeberegning og 3D konstruksjon skreddersyr vi  
systemer til mange ulike bruksområder.

Vi tilbyr våpenskap for alle behov. Raufoss Premium er en ny serie våpenskap med  
moderne design og bredt tilbehørsprogram, mens Basic 4 er et basisalternativ  
for førstegangsjegeren. Safehouse er markedets mest kompakte våpenskap,  
med en vekt på kun 19 kg. 

> Eksklusivt design med lekre detaljer
> Systeminnredning med bredt tilbehørsprogram gjør det enkelt  
 å tilpasse skapet til brukeres behov
> God kvalitet og høy sikkerhet (FG-godkjent)
> Konkurransedyktige priser

3 Raufoss Premium-serien

4 - 5 Premium 16

6 - 7 Premium 6

8 Tilbehør Premium-serien

9 Basic 4

10 - 11 Safehouse

Innhold

SIDE 2 VÅPENSKAP

For mer informasjon se www.raufoss.com



SIDE 4 VÅPENSKAP SIDE 5 VÅPENSKAP

7 

2

5

31

6

Raufoss Premium 16
VARENUMMER 735103

Tilbehør

> Løpsstøtte, 5 stk 1 
 Varenummer: 210516

> Dørboks    2 
 Varenummer: 210513

> Topphylle    3 
 Varenummer: 210511

> Lang løpsstøtte, 5 stk 5 
 Varenummer: 210515

> Sidehyllesett med 2stk hyller 6 
 Varenummer: 210514

> Brannsikker koffert (A4) 7 
 Varenummer: 210420

Premium 16 er våpenskapet som dekker alle dine sikringsbehov. I tillegg til å få plass 
til inntil 16 våpen er det også god plass til ammunisjon, våpen- og jaktutstyr. Våpen 
kan enkelt plasseres i to rekker ved bruk av lang våpenholder (ekstrautstyr). Skapet  
har en egenvekt som gjør at fastbolting ikke er påkrevd i private hjem.

Medfølgende utstyr

> 10 stk løpsstøtter 
> Topphylle 
> 6 stk integrerte dørhyller 
> Holder for ekstraløp 
> Pussestokkholder 
> Ekspansjonsbolter for betong 

Spesifikasjoner

Høyde 154 cm 
Bredde 54 cm 
Dybde 40 cm 
Vekt 151 kg



Tilbehør 

> Løpsstøtte, 5 stk 1 
 Varenummer: 210516

> Dørboks    2 
 Varenummer: 210513

> Topphylle    4 
 Varenummer: 210512

> Brannsikker koffert A4 7 
 Varenummer: 210420

Raufoss Premium 6
VARENUMMER 733103
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Premium 6 er vår mellommodell og har plass til inntil 6 våpen. Skapet oppfyller  
de fleste plassbehov for våpensikring og har utvendig hengslet dør som gir  
god tilgang. Det leveres med topphylle, to dørbokser og et nytt justerbart  
løpsstøttesystem. 

Medfølgende utstyr 
> 6 stk innstillbare løpsstøtter 
> Topphylle 
> 2 stk dørbokser 
> Pussestokkholder 
> Ekspansjonsbolter for betong

Spesifikasjoner

Høyde 145 cm 
Bredde 35 cm 
Dybde 32 cm 
Vekt 101 kg 
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Tilbehør Premium-serien Raufoss Basic 4
VARENUMMER 741104

> For sikring av inntil  
 4 våpen 
> FG-godkjent 
> Prisgunstig 
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TOPPHYLLE PREMIUM 6
Varenummer: 210512

Hylle for lagring av våpentilbehør  
og ammunisjon. Kan settes i fire 
høydeposisjoner.
B 33 cm  D 21 cm
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TOPPHYLLE PREMIUM 16
Varenummer: 210511

Hyllene har tre praktiske knagger og 
uttagbar gjennomføring for ekstra 
lange våpen. Kan settes i fire  
høydeposisjoner.
B 52 cm  D 28 cm
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DØRBOKS
Varenummer: 210513

Praktiske bokser som kan festes på 
døren i ulike høyder. Gjør det enkelt 
å få plassert våpentilbehøret.  
B 16 cm   H 6 cm  D 9 cm

Attraktiv budsjettmodell for deg 
med begrenset antall våpen. 
Utvendige hengsler  
gir stor døråpning og god  
tilgjengelighet. Solid dør- 
håndtak. Leveres med  
4 stk løpsstøtter og  
forankringsbolter.

 

Spesifikasjoner

Høyde 125  cm 
Bredde  28  cm 
Dybde  28  cm 
Vekt  68 kg

INNSTILLBARE LØPSSTØTTER
Varenummer: 210516

Raufoss Premium leveres med et nytt innstillbart  
løpsstøttesystem. Disse kan enkelt stilles inn etter  
våpentype, og sikrer at alt fra salongrifle til side-ved-side-
hagle ligger stabilt i støtten. De kan også justeres for å  
gi ekstra rom til kikkersikter o.l. I Raufoss Premium 16  
kan man ved hjelp av lang løpsstøtte sette våpnene  
i to rader. 

Selges i pakker med 5 stk.
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LANG LØPSSTØTTE 
Varenummer: 210515

Den lange løpsstøtten benyttes i 
Raufoss Premium 16 for å plassere 
våpnene i to rader eller for å gi ekstra 
rom til kikkertsikter o.l. Løpsstøttene 
kommer i fast posisjon. Selges i  
pakker med 5 stk.
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SIDEHYLLESETT
Varenummer: 210514

Sidehyller for ekstra lagringsplass 
i Raufoss Premium 16. Sett med 
profiler og 2 stk hyller. Hyllene  
festes på bakvegg og har fem  
høydeposisjoner.
B 20 cm  D 20 cm
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BRANNSIKKER KOFFERT
Varenummer: 210420

Kombinert brannsikker og vanntett 
koffert for oppbevaring av verdi-
saker og dokumenter (inntil A4).  
UL-klassifisert og tåler 30 min  
i 840 grader celsius.
Bredde utv/innv 41/34 cm
Dybde utv/innv 32/22 cm
Høyde utv/innv 14/9 cm
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For mer informasjon se www.raufoss.com



Raufoss Safehouse er en ny type sikkerhetsskap for  
FG-godkjent sikring av alle typer våpen, samt 
oppbevaring av hjemmets verdisaker. Safehouse  
utmerker seg som et norsk kvalitetsprodukt med  
nyskapende design og innovative tekniske løsninger. 

Med en vekt på kun 19 kg er Raufoss Safehouse  
en kompakt, robust og elegant løsning som enkelt  
kan plasseres i alle hjem. 

For sikring av inntil 10 gevær (vitale våpendel låses 
inn) eller 4 håndvåpen. Monteres vertikalt på vegg.

Spesifikasjoner: 
> Volum 20 liter  
> Vekt 19 kg  
> H42 x B25 x D20 cm

Medfølgende utstyr: 
> Verdiveske 
> Hylle 
> Festebrakett 
> Forankringsskruer for tre og betong 

Krav til våpeneier

Alle våpen, eller en vital del, skal i følge våpenforskriften oppbevares  
i FG-godkjent sikkerhetsskap. Med vital del menes:

• Rifle: Sluttstykke, pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme. 
• Dobbeltløpet hagle: Forskjefte, pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme. 
• Enkeltløpet hagle: Pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme. 
• Kombinasjonsvåpen: Forskjefte, pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme.

For mer informasjon se www.raufoss.com

> Kompakt 
> For innlåsing av  
 håndvåpen og vitale  
 våpendeler
> Plasseringsvennlig 
> Lettbetjent skyvedør 
> Innovativt design
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Raufoss Safehouse
VARENUMMER: 714141 



Raufoss Engineering AS  
Telefon 46 89 90 00
E-post post@raufoss.com 
www.raufoss.com




