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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Termék adatlap

Kulcskazetta KEY BOX CODE 18 kombinációs
zárral 

Cikkszám 196923

Szín silver

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546107455

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546107455

Bruttó súly 2220.05 G

Származási ország PL

Díjak

Termékleírás
• Design-kulcskazetta alumíniumból, számzárral
• Egyénileg beállítható kód akár 1000 kombinációs lehetőséggel
• Kapacitás: 18 KEY CLIP kulcstartóhoz
• Speciális kulcsfüggesztők a biztos tartásért és az optimális hozzáférésért: KEY CLIP kulcsklippet használva különösen jól áttekinthető a folyamatosan látható
feliratmező révén
• A lécek változó magasságban illeszthetők be
• Az adatok áttekinthető feltüntetése a számítógéppel feliratozható címke révén
• 6 színes KEY CLIP kulcstartóval együtt
• Ingyenesen letölthető feliratozási sablonok feliratcímkékhez és KEY CLIP betétlapokhoz
• Szerelőkészlettel együtt
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Termék adatlap

Kulcskazetta KEY BOX CODE 18 kombinációs
zárral 
Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 302

Külső magasság (mm) 280

Külső mélység / hossz 118 mm

Kapacitás 18 Key

Márka DURABLE

Zár típusa kombinációs zár

Zár típusa 3 jegyű numerikus kóddal

Címke típusa letöltés

Szerelés módja falra rögzíthető
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