WSZYSTKIE SEJFY W JEDNYM MIEJSCU

Free delivery within 4 - 6 weeks

228 738 550

TECHNOMAX MASTER CM/5

1 75500 zł
MODEL

51CM5C

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

340 x 460 x 200mm (WxSZxG)

WYMIARY WEWNĘTRZNE

315 x 435 x 150mm (WxSZxG)

TYP ZAMKU

Mechaniczny szyfrowy

WAGA

25kg

OBJĘTOŚĆ

21l

PÓŁKI

1 szt.

BEZPIECZEŃSTWO

Informacja o towarze
PRODUCENT

DRZWICZKI

Technomax

O grubości 10 mm, składające się z trzech płyt stalowych, z których
środkowa jest wyprodukowana ze specjalnej stali manganowej, dobrze
chroniącej przed przewierceniem.

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA
EN 14450 - klasa S2.

ZASUWKI

RATING UBEZPIECZENIA
Ranking ubezpieczeniowy dla gotówki 20.000 PLN i 200.000 (PLN)

Niklowane stalowe rygle o średnicy 22 mm, obracające się (podczas
próby ich przecięcia).

TYP ZAMKU

MOCOWANIE

Bezpieczny zamek mechaniczny szyfrowy wyposażony w 3 obracające
się płyty (1.440.000 kombinacji), certyfikowany zgodnie z normą EN
1300 dla klasy B.
Drzwi sejfu wyposażone we wklęsłe pokrętło oraz płytę nabierania
kombinacji.
Zamek otwierany / zamykany przekręcając pokrętło.
Mechanizm zamka chroni płytka ze stali manganowej.

Do zewnętrznych wymiarów sejfu wymary tylnego ucha nie są
wliczone. Zalecamy zostawić po 10 cm dla każdej ściany.

ŚCIANKI

Sposób wykonania: zrobotyzowany system spawania.
Konstrukcja wycięta za pomocą technologii laserowej "High-tech".
Mocne stalowe zawiasy o specjalnej konstrukcji umożliwiają wygodne
otwieranie drzwi sejfu pod kątem 90°, nie zabierają miejsca podczas
wkładania rzeczy.
Krawędzie o specjalnej konstrukcji zapewniają duże zabezpieczenie
przed dewastacją drzwi.
Kotwy w tylnej części sejfu chronią sejf przed wyciągnięciem ze ściany.
Wyjmowana półka wewnętrzna.

Grubość panelu frontowego – 10 mm

DESIGN
Specjalne o wysokiej jakości malowanie proszkiem epoksydowym.
Kolor wiśniowy.

INNE

GWARANCJA
2 lata.

Zamek
Mechaniczny
szyfrowy

Na zewnątrz
(WxSZxG)
340 x 460 x 200
mm

Wewnątrz
(WxSZxG)
315 x 435 x 150
mm

UAB „SAFFORT
NORTHERN EUROPE“

Vilkpėdės g. 2A
LT-03151, Vilnius

Waga
25kg

Kod firmy
304447813

Objętość
21l

Numer tel.
228 738 550

E-mail
info@saffort.pl

Półki
1 szt.

Strona intern.
www.saffort.lt

