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Tип брой ключове
oсновни

размери (мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4092 50 550 x 380 x 80 203,33 244,00
4093 64 450 x 300 x 80 144,92 173,90
4094 100 550 x 380 x 80 180,75 216,90

Tип брой ключове
oсновни

размери (мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4088 10 185 x 85 x 250 48,83 58,60
4089 20 185 x 85 x 250 52,58 63,10
4090 30 245 x 85 x 300 56,33 67,60
4091 40 245 x 85 x 300 76,17 91,40

Tип оборудване
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4149 с чукче, без заключване 24,17 29,00
4150 без чукче, със заключване 31,75 38,10
4151 с чукче, със заключване 34,00 40,80

ШКАФОВЕ ЗА КЛЮЧОВЕ

Шкафове за ключове
- Предназначени за закачане на стена. Корпусът 

и вратичката са изработени от качествена ламарина.
Шкафчетата са снабдени с хромиран цилиндричен 
патрон с два ключа. Положението на летвичките, на които
се закачат ключовете, може да се коригира 
до 10 мм. Добавена е номерация. Шкафчетата са снабдени
с регистри за ключовете. Предлагат се в сив цвят RAL 7035.

Касети за ключове
- Касетата е изработена от стоманена ламарина. 

Оборудвана е с подвижни летви с кукички 
и с цилиндричен патрон с два ключа.

- Може да се закрепи на стената. 
Повърхността е обработена с прахова боя 
RAL 7035 (светло сива).

Дебелина на стъклото 1 мм

Аварийни кутии за ключове
- Аварийните кутии са предназначени за

съхранение на ключове, които могат да се
вземат в критични ситуации като се счупи
стъклото. Стъклото може да се счупи с
чукче или друг подходящ предмет.

- Стъклото е с дебелина 1 мм. Сигурността
на кутиите би могла да се повиши
допълнително като се използва вариант 
с ключалка или пломба. Кутиите са
стоманени; боядисани в червено.

KEYTRONIC-48 Касета за
ключове с електронно
заключване   Тип: 4684

- Еднопластова касета за ключове
от качествена стомана

- Корпусът е изработен от стомана
с дебелина 2 мм, а вратата
- от стомана  с дебелина  4 мм. 

- 4 отвора за захващане на касетата
към задната стена.

- Цвят - сив.

- Модерна електронна ключалка 
(100 млн. възможни комбинации
на кода).

- Максимум 8 цифров потребителски
код.

- Лесно обслужване с помощта
на голяма и лесна за употреба
клавиатура.

- Механично отваряне при спешност
с два ключа.

- Батерия - 1,5 V.

290,50
c ДДС: 348,60 138 x 31,5 x 152 мм

0,5 кг

външни размери: 450 x 300 x 90 мм

вътрешни размери: 440 x 290 x 50 мм

6 л

9,1 кг
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