
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de
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product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
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Karta produktu

Skrzynka na klucze KEY BOX CODE 54 z
zamkiem szyfrowym i otworem 

sprawdź kartę 196823

Kolor srebrny

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546104584

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546104584

typ jednostki magazynowej 3650.55 G

okładka/okładki PL

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Skrzynka na klucze z aluminium o wyjątkowym wzornictwie z zamkiem cyfrowym i otworem w pokrywie skrzynki do wrzucania kluczy przy ich zwrocie
• Pojemność: na 54 zawieszek na klucze KEY CLIP
• Zamek z indywidualnym nastawieniem kodu, do 1000 kombinacji
• Otwór w pokrywie skrzynki do wrzucania kluczy przy ich zwrocie, z obrotowym pojemnikiem wewnątrz ułatwiającym wyjmowanie zwróconych
• Specjalne listwy na klucze zapewniają pewne zawieszenie i optymalne dojście W kombinacji z zastosowaniem zawieszek na klucze KEY CLIP z przejrzystym okienkiem
zapewniona szczególnie dobra orientacja
• Zmienna wysokość zawieszenia
• Wyraźny opis arkusza z wkładkami za pomocą EDP
• W tym 6 kolorowych zawieszek na klucze KEY CLIP
• Możliwość bezpłatnego pobrania materiału do opisu arkuszy z wkładkami i tym samym wkładek do KEY CLIP
• Z zestawem montażowym
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Karta produktu

Skrzynka na klucze KEY BOX CODE 54 z
zamkiem szyfrowym i otworem 
Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 302

Wysokość zewnętrzna (mm) 400

Głębokość zewnętrzna/długość 118 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 54 Key

Marka DURABLE

Rodzaj zamka zamek szyfrowy

Rodzaj zamka z 3-cyfrowym zamkiem szyfrowym

Rodzaj etykiety download

Podstawa/typ montażu montaż naścienny 
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