WSZYSTKIE SEJFY W JEDNYM MIEJSCU
606 Dostępne sejfy

DOSTAWA W CIĄGU 3-4
DNI ROBOCZYCH

BRIHARD HUNTER PRO 5 E
Rozmiar: W:1450 x Sz:255 x G:345 (mm)
Rodzaj zamka: Elektroniczny

1 848 zł Zaoszczędź 333 zł

1 515 zł z VAT

Ochrona:

SZCZEGÓŁY PRODUKTU
PRODUCENT

Brihard

KLASA BEZPIECZEŃSTWA

EN 14450 - klasa S1.

RANKING UBEZPIECZENIA

Ranking ubezpieczeniowy dla gotówki 2.500 PLN i 25.000 PLN dla kosztowności.

TYP ZAMKA

Zamek elektroniczny certyfikowany zgodnie z normą EN 1300 (A klasa bezpieczeństwa). Mechanizm zamka
sejfowego chroniony za pomocą płytki z twardego metalu. Zamek zasilany 1xC, 9v baterią (w zestawie).
Podczas wprowadzania / zmiany kodu ekran klawiatury wydaje sygnały świetlne oraz dźwiękowe.
Kod użytkownika musi składać się z 6 cyfr.
Zamek zasilany baterią 9 V (w zestawie).
W wypadku wyczerpania się baterii możliwe zasilanie zewnętrzne.
Ważne! Zmiana kodu jest możliwa tylko wtedy, gdy drzwi sejfu są otwarte. Nie zamykaj sejfu, jeżeli nie upewniłeś
się, że zamek został prawidłowo zaprogramowany.
Jeżeli 3 razy zostanie wprowadzony błędny kod, zamek jest zablokowany w ciągu 5 min.

ŚCIANY

DRZWI

RYGLE

MONTAŻ
DESIGN

INNE

GWARANCJA

Konstrukcja z jednolitej stali, sejf wykonany za pomocą zrobotyzowanego systemu spawania. Konstrukcja wycięta
za pomocą technologii laserowej "High-tech". Grubość ścian – 3 mm.
Konstrukcja z jednolitej stali o grubości 3 mm z dodatkową płytką z twardego metalu chroniącą przed
przewierceniem zamka.
Hunter PRO 3 i 5: Zawiasy zewnętrzne. Kąt otwarcia 180°.
Hunter PRO 6: Zawiasy ukryte wewnątrz. Kąt otwarcia drzwi 90°.
Hunter PRO 6: Rygle blokują (zamykają) w trzech kierunkach.
Hunte PRO 3 i Hunter PRO 5: Rygle zamykają w czterech kierunkach, jeden nieruchomy. Dzięki
czterokierunkowemu systemowi blokowania (zamykania), po ścięciu zawiasów drzwi sejfu pozostają mocno
zamknięte.
Mocowanie do podłogi i ściany. Kotwy tulejowe w zestawie.
Seria sejfów na broń Hunter PRO wyróżnia się unikalnym designem. Sejf pokryty specjalną farbą w proszku. Kolor
sejfu – ciemno szary (RAL 7015). Wewnętrzna strona drzwi w kolorze pomarańczowym (RAL 2005). Jasna strona
wewnętrzna przykuwa uwagę właściciela – w ten sposób nie zapomina on zamknąć drzwi sejfu.
Trzymaki broni wykonane z miękkiej substancji chroniącej broń przed uszkodzeniem.
Zamykany wewnętrzny dział. Wymiary działu:
Hunter PRO 3 - 17,5 x 20,5 x 21,5 cm
Hunter PRO 5 - 17 x 25 x 29 cm
Hunter PRO 6 - 27 x 20 x 29 cm
Na wewnętrznej stronie drzwi trzymaki do czyszczenia broni.
Sejf Hunter PRO 6 do przechowywania 6 sztuk broni wyposażony jest w dodatkowe boczne półki.
O sejfach na broń Hunter PRO
Sejfy na broń Hunter PRO są zgodne z wytycznymi prawnymi RP, dotyczącymi przechowywania broni myśliwskiej,
sportowej oraz broni do samoobrony.
Sejfy na broń Hunter PRO zapewniają wysokiej jakości ochronę dla broni oraz amunicji trzymanych w sejfie.
Sejfy o 3 różnych wielkościach są przeznaczone do przechowywania 3, 5 lub 6 sztuk broni. Można wybrać sejf na
broń z zamkiem kluczowym lub elektronicznym.
2 lata.

Model

Wymiary zewnętrzne
(H×W×D), mm

Wymiary wewnętrzne
(H×W×D), mm

13HUNPRO5E

1450x255x345

1270x250x290
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Waga

Pojemność

Półki

55.0 kg

106.0 l
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