Signature Safe HTE 110/2

Najważniejsze parametry

Wielkość sejfu

Klasa odporności i ubezpieczenie

Wymiary zewnętrzne: 1240 mm × 800 mm × 530 mm

Klasa bezpieczeństwa I według PN-EN 1143-1

Kolor

Zamek elektroniczny

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek elektroniczny
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Szczegóły techniczne
Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)

1240 mm × 800 mm × 530 mm

Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)

mm × mm × mm

Waga

275 kg

Klasa bezpieczeństwa

I

Limit wartości chronionej w domu

do 65.000 €

Limit wartości chronionej w firmie

do 20.000 €

Standardowy zamek

Zamek elektroniczny

Wielkość sejfu

Duży

Numer artykułu

Signature Safe HTE 110/2

Półki przestawne

8

Norma ochrony antywłamaniowej

EN 1143-1

Odporność ogniowa

30 min.

Jednostka certyfikująca

VdS

Kierunek otwierania drzwi

prawostronne

Kąt otwarcia drzwi

180°

Grubość drzwi

105 mm

Wystające zawiasy/okucia drzwi

60 mm

Zamek

elektroniczny

Właściwości zamka

chromowany z wysokim połyskiem, otwieranie awaryjne kluczem, funkcja cichego
alarmu, układ blokady rygli

Lakier/Kolor

jasnoróżowy RAL 3015, wysokopołyskowy

Przystosowany do kotwienia w podłożu

tak

Więcej danych o korpusie

wielościenny, wypełniony izolacją przeciwogniową wysokiej jakości

Więcej danych o drzwiach

wielościenne, wypełnione izolacją przeciwogniową wysokiej jakości, w obszarze
zamka płyta pancerna odporna na nawiercanie

Wyposażenie

- wnętrze wykończone drewnem koloru palisandra brazylijskiego, polakierowanym
na wysoki połysk, - oświetlenie wnętrza LED, - 10 szuflad z wyjmowanymi tacami,
- u góry półka przestawna w trzech położeniach (dostępna wysokość: 230 mm), wierzch półki stałej (u dołu), dna szuflad, tace, górna półka przestawna i 7 wąskich
półek przestawnych blisko zawiasów wyłożone granatową alcantarą 7941
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