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GE BORT ÅRETS 
TRYGGASTE GÅVA
Att ge bort brandsäkerhet symboliserar omtanke och värme. Vill du få en vän eller anställd att känna sig 
lite mer trygg, har vi säkerehetsprodukter som passar de flesta hushåll. 

Housegard står för ständig utveckling och förbättring inom brandsäkerhet sedan mer än 20 år tillbaka. Idag är 
vi marknadsledande inom konsumentmarknaden i Norden. Housegard har under åren byggt upp en omfattande 
produktportfölj med kvalitet som högsta fokus. Vi kan till exempel erbjuda marknadens högsta släckeffekt, 55A som 
en stark kvalitetsstämpel på våra 6 kg pulversläckare.



6 kg Pulversläckare -
Black, White & Copper
Housegard 55A 6 kg pulversläckare 
släcker upp till 60% större bränder 
än övriga 6 kg brandsläckare på 
marknaden. Om olyckan är framme 
kan Housegard 55A vara skillnaden i att 
lyckas släcka branden eller ej. 

Brandklass: ABC.
Effektivitetsklass: 55A 233B C.
Användningsområde: hus, fritidsbostad, 
lägenhet

Benämning: PE6TEA - Black
Art.nr: 600068-60

Benämning: PE6TEA - White
Art.nr: 600069-60

Benämning: PE6TEA - Copper
Art.nr: 600076-60

2 kg Pulversläckare - 
Black, White & Copper

Den mindre släckaren passar utmärkt 
som komplement till en 6 kg pulver-
brandsläckare i hemmet eller för att 
släcka småbränder i bilen, garaget, 
båten, husvagnen eller sommarstugan.

Brandklass: ABC.
Effektivitetsklass: 13A 89B C.
Användningsområde: bil, båt, husvagn, 
fritidsbostad, och lägenhet. 

Benämning: PE2TGH - Black
Art.nr: 600077-60

Benämning: PE2TGH - White
Art.nr: 600078-60

Benämning: PE2TGH - Copper
Art.nr: 600075-60

Brandfiltcover - 
ZigZag & Marrakech
Brandsäkerhet behöver inte längre vara 
tråkigt. Sätt personlig prägel på din 
brandfilt med ett nytt trendigt överdrag 
och se till att du placerar den nära till 
hands om en olycka skulle uppstå. Läm-
par sig endast för hemmamiljöer.

Storlek: Passar brandfilt upp till 
120x180 cm

Benämning: HG ZIGZAG COVER
Art.nr: 602031

Benämning: HG MARRAKECH COVER
Art.nr:  602032

Brandfilt - Black & White
Brandfilten är ett bra komplement 
till pulversläckaren och då främst för 
att släcka mindre bränder på spisen, 
sängen, möbler eller i kläder. Att kväva 
eld med en brandfilt är väldigt effektivt. 
Brandfilten bör hänga lätt åtkomlig så 
att den verkligen kommer till nytta när 
den behövs. Och om den ska placeras 
synligt kan den ju lika gärna vara snygg.

Storlek: 120x180 cm

Benämning: FB1218W-C1 Black
Art.nr: 602017

Benämning: FB1218W-C1 White
Art.nr:  602018

Säker design för moderna hem

2 kg Pulversläckare 
Släckeffekten är på 13A 89B C är den 
högsta på marknaden för 2 kg pulver. 
Passar för fordon som t ex bil, husvagn, 
båt, lastbilshytt, traktor, truck och 
andra entreprenadmaskiner. Kan även 
användas som komplement till 6 kg pul-
versläckare i hemmet. Väggfäste ingår.

Brandklass: ABC.
Effektivitetsklass: 13A 89B C.
Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark. 

Benämning: PE2TGH
Art.nr: 600071-60

Brandfilt 120 x 120 cm
Brandfilten kväver bränder i tex kläder 
och kokkärl. För användning i hemmet 
samt kontor. 5 års garanti.

Certifiering: CE, EN1869-1997

Benämning: FB1212-C1
Art.nr 602014

Optisk brandvarnare   
standard 
Medföljande batteri håller upp till 1 år 
Reagerar snabbt och med stark signal, 
85 dB. Enkel testfunktion. Indikerar för 
batteribyte. Kan endast monteras med 
batteri – för din säkerhet! Testad och 
godkänd, EN-14604. 5 års garanti.

Certifiering: EN-14604. 
Batteri: 1 st 9V GP1604S (ingår)

Benämning: SA401S
Art.nr: 601081

Optisk brandvarnare MINI, 
med långtidsbatteri, upp till 5 år 
Smidig design. Medföljande batteri 
håller upp till 5 år. Reagerar snabbt 
och med stark signal, 85 dB. Enkel 
testfunktion. Indikerar för batteribyte. 
Kan endast monteras med batteri – för 
din säkerhet! Testad och godkänd, 
EN-14604.  
5 års garanti.

Certifiering: EN-14604. 
Batteri: 3 st CR2450 (ingår)

Benämning: KD-128
Art.nr:  601087



Larmar en,
larmar alla! KOMBINERAD RÖK- OCH TEMPERATURVARNARE 

FÖR TRÅDLÖS SERIEKOPPLING  
Nu lanserar vi Housegard OrigoTM , den nya generationens smarta brandvarnare. OrigoTM är en 
trådlös, seriekopplingsbar kombinerad rök- och värmevarnare. Housegard OrigoTM använder den 
allra senaste energibesparande teknologin vilket ger upp till 18 månaders batteritid med endast 2 st 
AA-batterier.

Certifiering: CE, EN 14604, R&TT
Batteri: 2 st AA 1.5V GP15A (LR6) (ingår)
Benämning: Housegard Origo SA422WS -S2
Art.nr: 601120
Frp: 2-pack

TRÅDLÖS UTOMHUSBELYSNING 
MED RÖRELSESENSOR

GP Safeguard RF1 
GP Safeguard är en sladdlös batteridriven utomhuslampa. Installationen är enkel 
och du slipper kabeldragning. Den automatiska rörelsesensorn ger bred belysning 
om rörelse detekteras runt ditt hem. Kraftfull LED-strålkastare som kan justeras 
både horisontellt och vertikalt. GP Safeguard ger dig trygghet i alla väder. En up-
plyst entré känns både trygg och välkomnande.Den automatiska  PIR-sensorn gör 
dig även uppmärksam på besökare utanför ditt hem. Safeguard installeras enkelt 
på vägg eller i tak och är vattentäta, IP55. Idealisk för uppfarter, garage, veranda, 
trädgården och entréer.

Batteri: 4 st AA (ingår)

Benämning: Safeguard RF1 060628-LAB1
Art. No: 473042

Benämning: Safeguard RF1CG 076216-LAB1
Art. No: 473045

GP Safeguard RF2 
GP Safeguard är en sladdlös batteridriven utomhuslampa. Installationen är enkel 
och du slipper kabeldragning. Den automatiska rörelsesensorn ger bred belysning 
om rörelse detekteras runt ditt hem. Kraftfull LED-strålkastare som kan justeras 
både horisontellt och vertikalt. GP Safeguard ger dig trygghet i alla väder. En up-
plyst entré känns både trygg och välkomnande.Den automatiska  PIR-sensorn gör 
dig även uppmärksam på besökare utanför ditt hem. Safeguard installeras enkelt 
på vägg eller i tak och är vattentäta, IP55. Idealisk för uppfarter, garage, veranda, 
trädgården och entréer.

Batteri: 4 st AA (ingår)

Benämning: Safeguard RF2 060659-LAB1
Art. No: 473043

Benämning: Safeguard RF2CG 076230-LAB1
Art. No: 473046





Firephant har för sin klass den högsta 
släckeffekten och är tryggt förankrad i 
standardiserande CE-krav. Släckaren är 
med sitt enhandsgrepp enkel att använda 
och förstå, och har hög precision. Den 
smidiga storleken (1 kg och 2  kg) gör att 
Firephant passar in i våra moderna hem – 
i köket, i trappan, på båten, i bilen.  
Varhelst du vill ha tillgång till trygg  
säkerhet. 

Det runda metallfästet 
monteras på väggen med 

två skruvar. om olyckan är 
framme lyfter du ned din 

firephant, drar ut säkringen 
och trycker på avtryckaren.

TEKNISKA DATA:

1-kilos Firephant är ett litet, smidigt brandskydd 
perfekt för bilen, båten och husvagnen. Den släcker 
effektivt mindre bränder i hemmet och fungerar som 
komplement till en 6 kg pulversläckare. 
 
Diameter: 114 mm
Höjd: 279 mm

Brandklass: ABC
Effektivitetsklass: 8A 34B C
Användningsområden: Bil, båt husvagn, 
villa/fritidshus, lägenhet och kontor.
Certifiering: CE

Benämning: Firephant 1 kg, Röd
Art.nr: 600100-60

Benämning: Firephant 1 kg, Vit
Art.nr: 600103-60

2-kilos Firephant är smidig och ett säkert brandskydd. 
Släckeffekten är den högsta för sin klass på marknaden 
och bra vid alla typer av mindre bränder där 6 kg pulver-
släckare kan vara för stor.
 
Diameter: 114 mm
Höjd: 374 mm

Brandklass: ABC
Effektivitetsklass: 13A 89B C
Användningsområden: Bil, båt husvagn,  
villa/fritidshus, lägenhet och kontor.
Certifiering: CE

Benämning: Firephant 2 kg, Röd
Art.nr: 600101-60

Benämning: Firephant 1 kg, Vit
Art.nr: 600105-60

Firephant 1 kg Firephant 2 kg

Designed 
for life

<<



Firephant är en snygg, smart och säker brandvarnare med avancerad, modern 
teknologi. Den smälter in i miljön, samtidigt som den syns och förmedlar 
trygghet. Den är användarvänlig – det enda du behöver bry dig om är 
den stora paus- och testknappen i robust metall. Finishen är 
hög och du kan välja mellan vit, koppar och borstad alumin-
ium. Den matta, välvda inramningen smälter in i de 
flesta tak och gör Firephant till en brandvarnare 
du gärna sätter upp i ditt hem.

SCANDINAVIAN DESIGNED SAFETY

Steel
White
Copper
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Årets säkraste gåva
När du tänker efter så finns det många saker du inte vill förlora. Dels värdefulla före-

mål, men kanske framförallt oersättliga saker som bär på minnen. 

Att veta att du har gjort allt för att göra ditt hem säkert är en stor trygghet. Och 
trygghet är någonting vi alla vill känna. Det är ofta inte förrän olyckan är framme 

som vi inser hur viktig säkerheten faktiskt är, och då kan det vara för sent. Här får du 
en gåva du behöver, men som du förhoppningsvis aldrig kommer använda.

Exempel på gåvopaket hösten 2016. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning. Vi kommer då införa en anna gåva som du hittar på gåvosidan online. 



KUPU
Elegant, välkomponerad och ekologiskt med textilfodring 
som ger ett varmt utseende. KUPU kommer också i ett 
kromat alternativ. Vinnare av Red Dot Award 2011.

LENTO
Robust, men ändå känslig och lekfull. Den vilar
mot taket som en nattfjäril på ett löv.



KUPU

LENTO

BRANDFILT



GP PowerBank Voyage 5000 mAh
GP PowerBank Voyage 5000 är en slimmad hållbar 
bärbar laddare med ett tåligt metallhölje. Tunn, lätt 
och enkel att bära med sig. Med en böjd och en platt 
sida är den designad för att du ska kunna ladda och 
prata samtidigt. Laddar en smartphone 3 gånger och 
en surfplatta upp till 60% på en laddning.

Laddningsexempel*: 

Benämning: GPFP05MSE-2B1 (Silver color)
Art.nr: 405089

5000mAh10000mAh

GP PowerBank Voyage 10000 mAh 
GP PowerBank Voyage 10000 är en riktigt kraftfull 
bärbar laddare. Extremt tunn med ett tåligt metall-
hölje, perfekt lämpad för äventyr långt från vägguttag. 
Ta med den när du campar eller på flyget för laddning 
av alla dina prylar. Med en böjd och en platt sida kan 
du prata och ladda på samma gång. Två USB-portar 
låter dig ladda en smartphone och en surfplatta 
samtidigt.

Laddningsexempel*: 

Benämning: GPFP10MSE-2B1 (Silver color)
Art.nr: 405090

*Vänligen notera att alla laddexempel är baserade på en standard iPhone och iPad, hur många gånger du kan ladda din enhet kan variera mellan olika varumärken och modeller.

Ladda var du vill,
när du vill!

x1 x5 x0,6 x3

GP PowerBank Xtreme 20000 mAh
GP PowerBank 20000 är en extremt kraftfull bärbar 
laddare som löser alla dina batteriproblem. Idealisk 
för personer med stort teknik- och spelintresse. Denna 
högkapacitetsladdare är även perfekt lämpad för per-
soner som ofta befinner sig långt från vägguttag – som 
exempelvis vandrar i berg eller reser ofta. 

Laddningsexempel*: 

Benämning: GP 3C20A 
Art.nr:405098 (Svart)
Art.nr:405099 (Vit)

20000mAh COLORS:

x2 x9

COLORS:COLORS:

New



Pålitlig och 
säker laddning

Säkerhetsfunktioner
Ett batteri är ingen leksak och felaktig hantering 
kan få negativa konsekvenser. Därför är det 
viktigt att ha en leverantör du kan lita på, som 
har mycket erfarenhet av branschen och bred 
kunskap inom batterisäkerhet.

Stötsäker
Ett fall kan orsaka stor skada på batteriet, 
vilket i sin tur kan skada både laddaren och 
USB-enheten. Om du har otur kan det även 
resultera i att batteriet tar eld eller explode-
rar. Därför har GP Portable PowerBank ett 
skydd som förhindrar batteriskador som kan 
uppstå efter en stöt eller ett fall.

Överströmsskydd
Om USB-enheten drar för mycket ström från 
laddaren så kan både din laddare och enhet 
skadas. För att förhindra detta har alla våra 
GP Portable PowerBanks ett överströms-
skydd som stoppar laddaren, för att hindra 
den från att bli överhettad eller ta eld.

Övertemperatursskydd
När för mycket ström leds genom batteriet eller 
under ogynnsamma förhållanden kan laddaren 
bli överhettad. Därför har vi installerat ett 
övertemperatursskydd - för att säkerställa att 
batteriet verkar under säkra förhållanden och 
undviker alla risker relaterade till överhettning. 

Låg- och överspänningsskydd
En batteridriven enhet kan bara hantera en 
viss spänning. Våra GP Portable PowerBanks 
har försetts med en gräns som reglerar hur 
mycket spänning laddaren skall hantera, vil-
ket förhindrar batteriskador som orsakas av 
oväntad strömtillförsel eller överurladdning.

Kortslutningsskydd
När en kortslutning uppstår blir det en 
snabb och överdriven strömtillförsel som 
kan orsaka mycket skada på både din enhet 
och laddare. Om USB-utgången kortsluts 
så kommer laddaren stoppas för att förhin-
dra att den överhettas eller tar eld. 

Vi kan 
batterier!



Benämning: GPFN02MSE-2B1 

Silver - Art.nr: 405088
Svart - Art.nr: 405096
Guld - Art.nr: 405095
Rosa - Art.nr: 405093 
Teal - Art.nr: 405094

GP PowerBank Voyage 2600 
GP PowerBank Voyage 2600 är en liten och kompakt 
laddare i unik design. Med smart formgivning och en 
storlek som ett större läppstift är den perfekt för vard-
agsanvändning eller som extra batteri på resan. Laddar 
din smartphone en gång på en laddning. 

Laddningsexempel*: 

*Vänligen notera att alla laddexempel är baserade på en standard iPhone och iPad, hur många gånger du kan ladda din enhet kan variera mellan olika varumärken och modeller.

Ladda var du vill,
när du vill!

x1

2600mAh COLORS:



GP PowerBank Yolo 2600 mAh
Väggarna är inte fulla av vägguttag, därför kan det 
ibland vara krångligt att hitta ett som är ledigt när du 
verkligen behöver det. Livet är för kort för att gå runt 
och leta efter ström, ta den med dig istället. Med den 
bärbara laddaren GP PowerBank Yolo kan du ladda 
dina prylar var du vill, när du vill. 

Laddningsexempel*: 

Benämning: GP 1C02A  
Art.nr:405107 (Svart)
Art.nr:405106 (Vit)

GP PowerBank Yolo 5200 mAh
Väggarna är inte fulla av vägguttag, därför kan det 
ibland vara krångligt att hitta ett som är ledigt när du 
verkligen behöver det. Livet är för kort för att gå runt 
och leta efter ström, ta den med dig istället. Med den 
bärbara laddaren GP PowerBank Yolo kan du ladda 
dina prylar var du vill, när du vill.  

Laddningsexempel*: 

Benämning: GP 1C02A 
Art.nr:405109 (Svart)
Art.nr:405108 (Vit)

2600mAh 5200mAhCOLORS: COLORS:

x1 x0,5 x2

*Vänligen notera att alla laddexempel är baserade på en standard iPhone och iPad, hur många gånger du kan ladda din enhet kan variera mellan olika varumärken och modeller.

New New

Life’s too short to  
search for power



FLER TIPS PÅ 
PRESENTER 
HITTAR NI PÅ 
WEBBEN 
www.gpbatteries.se eller 
www.housegard.com

Handelspunkten AB
Växel; 031-272200
info@handelspunkten.se
www.handelspunkten.se


