VŠECHNY TREZORY NA JEDNOM MÍSTĚ

Musí do výroby 4-6 týdnů

800 900 789

MOTTURA PERSONAL 11.3520

9 989 Kč 13 319 Kč
TYP

11.3520

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

230 x 350 x 200mm (VxŠxH)

VNITŘNÍ ROZMĚRY

215 x 335 x 145mm (VxŠxH)

TYP ZÁMKU

Elektronický zámek

VÁHA

17kg

POLIČKY

1 Ks

POJIŠTĚNÍ

Informace o produktu
VÝROBCE

DVEŘE

Mottura

10 mm silné, pevná ocelová konstrukce.

BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁT

DVEŘNÍ ZÁPADKY

EN 14450 (S2) třída

Poniklované, tvarované, ocelové ∅20x24 mm. západky.
Další obdélníkové západky v horní a dolní části trezorů.

HOTOVOST DO

VZHLED

Pojištěni na částka v hotovosti do 5.000 EUR, na cennosti a drahé věci
do 50.000 EUR.

Speciální vysoce výkonné termosetové práškové lakování.
Tmavě šedá barva.

TYP ZÁMKU

DALŠÍ

Nový unikátní dotykový Rotary elektronický zámek, certifikováno podle
EN 1300 standard pro třídu A, ovládané velkokapacitní elektronického
systému se trvalé paměti.
Uživatel Kód 8 znaků (skládající se ze 4 číslic 2 znaků). Kód skládací
zámky otočením dotykový povrch v různých směrech.
Zvláštní obrys (registrované značky formy MOTTURA), zámky a
západky otevřel speciální rukojeť pro bezpečné otevřených válí
automaticky zadat správný kód.
Zámek je napájen 6 alkalických baterií (není součástí balení).
Akustická a vizuální signály potvrzující správnost zadaného kódu
označující chyby a poruchový stav baterie. | Náhradní připojení externí
napájení přímo na klávesnici
Vysoce kvalitní membránová klávesnice s 4 LED (baterie-error-codeotevření / zavření)
zámků klávesnice po třech nesprávný kód
Zámkový mechanismus a vodorovné šrouby chránit mangan ocelový
plech.

Trezor svařený robotickým systémem
Odnímatelné dveře. - Můžete vyměnit dveře s jiným typem zámku
Automatické LED osvětlení otevření dveří
speciální vnitřní okraj mimořádně vysokou odolností proti rozbití
Bezpečného kotva zadní část jazyka k ochraně bezpečí před
roztahování stěny.
být ukončena vnitřní police.

ZÁRUKA
2

STĚNY
12 mm. silná přední stěna.

Zámek
Elektronický
zámek

Vnější (VxŠxH)
230 x 350 x 200
mm

IČO

Vnitřní (VxŠxH)
215 x 335 x 145
mm

Telefonní číslo
800 900 789

Váha
17kg

E-mailová adresa
info@saffort.cz

Poličky
1 Ks
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