Všechny trezory na jednom místě

800 900 789

11-20 pracovních dnů na doručení

TECHNOMAX GOLD GTR/4

12 99900 Kč
TYP
GTR/4
VNĚJŠÍ ROZMĚRY
280 x 400 x 350mm (VxŠxH)
VNITŘNÍ ROZMĚRY
260 x 390 x 295mm (VxŠxH)
TYP ZÁMKU
Elektronický zámek
VÁHA
34kg
POJIŠTĚNÍ

Informace o produktu
VÝROBCE

DVEŘE

Technomax

10 mm silné, pevná ocelová konstrukce.

BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁT

DVEŘNÍ ZÁPADKY

EN 14450 (S1) třída

Poniklované, rotující (snížené), ocelové ∅22 mm.
západky.
Horizontální a vertikální horní šrouby chrání proti
odvrtání manganový 3 mm silný ocelový plech,
zkosený v úhlu pro maximální odolnost vůči vrtání.

HOTOVOST DO
Pojištěni na částka v hotovosti do 1.000 EUR, na
cennosti a drahé věci do 2.000 (Eur )

TYP ZÁMKU

KOTVENÍ

Elektronický zámek se zpožděným otevřením (od 0
min. Do 99 min) funkce.
Elektronický zámek ovládaný vysoce výkonu
elektronického systému se trvalé paměti.
Custom Code 4-10 znaků.
Zámky open / close otáčením navíječ.
aktuální nabídky 220V. zdroj energie přes dodávaný
s bezpečnými transformátory nebo 4 alkalickými
bateriemi (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
klávesnice zamknuta třikrát nesprávný kód
Lock mechanismus chráněn manganové ocelovou
deskou

STĚNY
10 mm. přední stěna.

Otvory pro bezpečné upevnění ve spodní části a na
zádech, dodávané kotevní šrouby.

VZHLED
Speciální kvalitní lak epoxidovým práškem.
Modrá barva.

DALŠÍ
Speciální otvor (170 mm. X 8 mm.) S krásnou,
bezpečný od výběru hotovosti, umožňuje házení
peněz snadno, bez nutnosti otevírání dveří.
Tento bezpečný se speciálním mechanismem
chrání před krádeží, kde cirkulující hotovost a
potřebu dramaticky zvýšit zabezpečení. < br>
Trezor svařený robotickým systémem.
konstrukce upravená o použitím High-tech
Laserové technologie.
Speciální konstrukce silný ocelový závěsy
umožňuje pohodlné bez ztráty úložný prostor, aby
bezpečné dveře otevřené o 90 °.
speciální vnitřní okraj které poskytují velmi vysokou
odolnost proti rozbití dveře.

ZÁRUKA
2 roky
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ZámekElektronický zámek
Vnější (VxŠxH)280 x 400 x 350 mm
Vnitřní (VxŠxH)260 x 390 x 295 mm
Váha34kg

IČO Telefonní číslo 800 900 789

E-mailová adresa info@saffort.cz
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