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SZAFKA NA KLUCZE

Szafka na klucze
- Jest przystosowana do mocowania na ścianie. Korpus
i drzwi są wykonane z mocnej blachy. Szafka posiada
zamek cylindryczny z 2 kluczami. Listwy na klucze są
przestawiane co 10 mm i są ponumerowane. Szafka
posiada rejestr kluczy.
- Dostarczana w kolorze szarym RAL 7035.

Kasetka na klucze

TYP

ILOŚĆ KLUCZY

- Cała kasetka jest wykonana z trwałej stalowej
blachy. Wyposażona w przestawiane listwy
z haczykami i cylindryczny zamek z dwoma kluczami.

4088
4089
4090
4091

10
20
30
40

- Można zawiesić na ścianie. Powierzchnia malowana farba
proszkową w kolorze RAL 7035 (szary).
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KEYTRONIC-48
skrzynka na klucze
z zamkiem elektronicznym
Typ: 4684
- Jednopłaszczowa skrzynka na klucze
z odpornej stali.
- Korpus 2 mm stal, drzwiczki 4 mm
stal.
- 4 otwory do mocowania skrzynki
na tylnej ścianie.
- Kolor szary.
- Nowoczesny zamek elektroniczny
(100 milionów kombinacji kodu).
- Max. 8-numeryczny kod
użytkownika.
- Prosta obsługa dzięki dużej
i czytelnej klawiaturze.
- Otwieranie awaryjne na 2 klucze.
- 1,5 V baterie.
9,1 kg
wymiary zewn.: 450 x 300 x 90 mm

541,00

Awaryjna szafka na klucze
- Awaryjna szafka na klucze jest przeznaczona
do przechowywania kluczy, do których
dostęp w sytuacjach awaryjnych jest możliwy
po rozbiciu szkła. Stłuczenie szyby jest
możliwe przy pomocy pręta lub
jakiegokolwiek twardego przedmiotu.
- Szkło ma grubość 1 mm. Zabezpieczeniem
skrzynki może być zamek lub plomba. Szafki
malowane są na kolor czerwony.

TYP

WYPOSAŻENIE
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z młoteczkiem, bez zamknięcia
bez młoteczka, z zamknięciem
z młoteczkiem, z zamknięciem

wymiary wewn.: 440 x 290 x 50 mm

0,5 kg

6l

138 x 31,5 x 152 mm
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CENA
(zł)
49,00
64,00
73,00

