IGA SEIF üHEST KOHAST
874 Seifid müügil täna

TARNE 2 TÖÖPÄEVA
JOOKSUL

BRIHARD HUNTER PRO 5 E
Suurus: K:1450 x L:255 x S:345 (mm)
Lukutüüp: Elektrooniline

439,99 € Allahindlus 140 €

299,99 € koos KM-ga

Turvalisus:

TOOTE ÜKSIKASJAD
TOOTJA

Brihard

TURVALISUSREITING

EN 14450 – S1 klass.

RAHA REITING

Maksimaalne kindlustussumma sularahale on 2.500 Eurot ja väärisesemetele 25.000 Eurot.

LUKUTÜÜP

Elektrooniline kinnituslukk. Vastavalt ohutusstandardile EN 1300 (klass A). Võti juhitakse püsimälu abil suure
võimsusega elektroonilise süsteemiga. Kaasaegne disain koos sisseehitatud lukukäepidemega. Kasutaja kood
koosneb 6 numbrist. Lukus kasutab 1xC, 9v elementi (komplektis sisalduv). Võtme tühjendamisel lukustatakse
välimine ruum. Klaviatuuripaneel kasutab koodi sisestamisel või muutmisel heli- ja valgussignaale ning näitab ka
siis, kui esemed on langetatud või kood sisestatud valesti. Kui sisestasite vale koodi kolm korda, blokeeritakse lukk
kümme minutit. Lukud on kaitstud puitkiudplaadiga.

SEINAD

Seina paksus - 3 mm. Tugev teraskonstruktsioon, ohutu keevitatud robotsüsteem. Ehitus lõigatakse
kõrgtehnoloogilise lasertehnoloogia abil.

UKS

Ukse paksus - 3 mm.

POLDID

Riiulid ∅18mm. läbimõõt, lukustatav kolmes suunas.

PAIGALDAMINE

Põranda ja seina paigaldamine. Fikseerivad ankrud on lisatud.

DISAIN

MUU
GARANTII

Hunter PRO liidesele on unikaalne kujundus seifide jaoks. Ohutu on kaetud spetsiaalsete puhastuspulbervärvidega.
Seifo värv - tumeroheline (RAL 7015). Ukse sisekülg on oranž (RAL 2005). Ilus interjöör juhib omaniku tähelepanu ja
võimaldab teil kindlalt ukse juures silma peal hoida. Seifides on relvakaitsjad valmistatud pehmetest materjalidest,
mis kaitsevad relvi kahjustuste eest. Sisemine lukustuskamber. Sektsiooni mõõtmed 17x25 (HxW) mm.
Hingehoidja ukse sees. Vaiba põrand on ohutu.
Hunter PRO seifid on sertifitseeritud vastavalt EN14450 (S1) standardile ja vastavad LR relva ladustamisnõuetele.
Kõikidel seifidel on võtiga sisemine lukustusvõti. Seifid on saadaval 3 erineva suurusega ja on mõeldud 5 või 6
relva hoidmiseks.
2 aastat.

Mudel

Välismõõtmed
(K×L×S), mm

Sisemõõtmed
(K×L×S), mm

Kaal

Maht

Riiulid

13HUNPRO5E

1450x255x345

1270x250x290

55.0 kg

106.0 l

0

Saffort Northern Europe, UAB
Vilkpėdės g. 2A, LT-03151 Vilnius
Firma kood: 304447813

Telefon: +372 634 6462
Email: info@saffort.ee
www.saffortseifid.ee/

