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PREDAJ A SERVIS

TREZOROV

STENOVÉ TREZORY
Stenové trezory majú uplatnenie najmä pri stavbách a rekonštrukciách bytov a rodinných domov, kde ich je možné osadiť tak, aby nezaberali miesto
v priestore. Jednou z výhod stenových trezorov je, že sa dajú v miestnosti ľahko ukryť pred nepovolanými osobami.
Trezory sú certifikované podľa normy STN EN 1143 – 1 na 0., I. a II. bezpečnostnú triedu. Sú vhodné na úschovu menších peňažných hotovostí,
šperkov, cenín, osobných zbraní, cenných papierov a ďalších predmetov, ktoré majú pre daného zákazníka hodnotu. Taktiež sú vhodné na úschovu
dokumentov, vrátane dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností, a to
do stupňa utajenia „Dôverné alebo Tajné“. Majú jednoplášťovú konštrukciu korpusu s dvojplášťovými dverami. Dvere trezorov v 0. bezpečnostnej
triede sa uzatvárajú jednostranným rozvorovým mechanizmom, trezory v I. a II. bezpečnostnej triede sa zaisťujú rozvorovým mechanizmom do troch
strán. Zámkové mechanizmy sú chránené proti odvŕtaniu pancierovým oceľovým plechom prípadne špeciálnymi kalenými oceľovými doskami. V trezoroch môže byť osadené aj prídavné pasívne blokovacie zariadenie, ktoré sa aktivuje pri pokuse o násilné otvorenie. Po pokuse o násilné vniknutie
a aktivácii blokovacieho zariadenia už nie je možné trezor otvoriť klasickým spôsobom (kľúč, kód) a je potrebné jeho núdzové otvorenie vyškolenou,
autorizovanou servisnou spoločnosťou.
Stenové trezory je potrebné zamurovať do steny, a to tak, že je potrebné vyhĺbiť v stene otvor väčší od osádzaného trezora minimálne o 100 mm na každú stranu, do ktorého sa trezor osadí. Všetky strany je potrebné spevniť oceľovou výstuhou a zaliať vysokopevnostným betónom. Niektoré typy trezorov
je možné vyhotoviť so zadnou pancierovou stenou, vtedy hrúbka steny môže byť menšia prípadne rovnaká ako hĺbka trezora. Pozornosť venujte najmä
výberu miesta osadenia, výšku otvoru zvoľte tak, aby sa uzamykacie mechanizmy dali ľahko ovládať. Vhodným miestom pre montáž stenových trezorov
sú napr. miesta pod schodiskom, ktoré ponúkajú dostatočnú hrúbku stien, naopak steny komínov nie sú vôbec vyhovujúce na osadenie stenového
trezora . Pri montáži do vonkajšej obvodovej steny treba venovať pozornosť dostatočnej izolácii, aby sa zamedzilo tvorbe vodného kondenzátu v trezore (je vhodné použiť napr. 3 cm vrstvu polystyrénu).
Stenové trezory majú rôzne možnosti uzamykania. Trezorové zámky používané v certifikovaných trezoroch sú certifikované podľa normy EN 1300 na
bezpečnostnú triedu A, B alebo C.
VÝROBCOVIA: SAFETRONICS, SPELL SB, WERTHEIM, T-SAFE

SAFETRONICS / Typová rada ST
ST 18 LG

ST 23 LG

Sú kvalitné slovenské výrobky, majú jednoplášťovú konštrukciu s dvojplášťovými dverami a sú vhodné na zamurovanie do steny. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 10 mm. Mechanizmy zámkov a rozvorov
sú chránené proti odvŕtaniu kalenou doskou z mangánovej ocele. Dvere sa uzatvárajú jednostranným alebo
trojstranným zaisťovacím mechanizmom. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu
v slovenskom jazyku.
TECHNICKÝ POPIS
• Bezpečnostná trieda: I. podľa STN EN 1143 – 1
• Certifikát NBÚ:
do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ); SS1 = 3 body
• Konštrukcia trezoru: jednoplášťová z oceľového plechu
• Konštrukcia dverí: dvojplášťová s tepelnoizolačnou výplňou
• Počet dverí:
1
• Zaistenie dverí:
jednostranný alebo trojstranný rozvorový mechanizmus
chránený kalenou doskou
• Zámkový systém: kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný
zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok

ST 14
ST 18
ST 20
ST 23/20
ST 23/27
ST 23
ST 25
ST 28/25
ST 28/27

201 x 281 x 144
241 x 341 x 144
299 x 414 x 200
324 x 424 x 200
324 x 424 x 270
324 x 424 x 200
349 x 479 x 250
374 x 504 x 250
374 x 504 x 270

145 x 225 x 90
185 x 285 x 90
205 x 330 x 144
230 x 360 x 144
230 x 360 x 214
230 x 360 x 144
255 x 395 x 194
280 x 420 x 194
280 x 420 x 214

• Vnútorná výbava:
• Doplnková výbava:

• Farba:

3
5
10
12
18
12
20
23
25

11
15
22
25
27
25
30
34
36

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

SAFETRONICS s núdzovým kľúčom, bezpečnostnej triedy A
v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
police
vnútorná schránka, polica, penový držiak na krátke zbrane
DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, úchytky, prestavovací kľúč
mechanickej kombinácie, aktivátor elektronickej kombinácie,
predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia,
kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž)
biela RAL
dopredaj čierna RAL 9011

-

-

-

I.
I.
I.
I.
I.

T.
T.
T.
T.
T.

-

SPELL SB / Typová rada SBW

SBW 01

Sú slovenské výrobky kvalitnej konštrukcie a svojím prevedením sú určené na zamurovanie do steny. Čelná
doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Rozvorové a zámkové mechanizmy sú chránené proti odvŕtaniu
kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závory sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Trezory typu
SBW 01 a modely SBW 02 - 04 typu MK, EL a EC majú jednostranný zaisťovací mechanizmus, ostatné trezory
sa zaisťujú rozvorovým mechanizmom do troch strán. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi
na obsluhu v slovenskom jazyku.

SBW 01
SBW 02
SBW 03
SBW 04

240 x 320 x 205
300 x 405 x 275
425 x 405 x 350
560 x 405 x 350

180 x 260 x 152
240 x 345 x 222
365 x 345 x 297
500 x 345 x 297

• Doplnková výbava:

• Farba:

7
18
37
51

14
23
31
38

1
1
1
1

1
1
1
1

vnútorná schránka, polica, penový držiak na krátke zbrane
DKZ3 alebo DKZ4, úchytky, prestavovací kľúč mechanickej
kombinácie, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt
otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž),
krytka otvoru kľúča, vhadzovací otvor, pečatiace lôžko,
ľavé otváranie dverí, zapustený číselník a kľučka, mosadzné
prevedenie kľuky a zámkov EL, EN, MK a MKN, velúrový poťah
vnútra trezoru
čierna RAL 9011,
biela RAL 9003
šedobiela RAL 7035
myšacia šedá RAL 7005
antracit RAL 7016

4

-

-

0.
0. / I.
0. / I.
0. / I.

/T
/T
/T

Sú trezory slovenskej výroby väčších rozmerov, s kvalitnou oceľovou konštrukciou a s novým designom. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Mechanizmy zámkov a rozvorový mechanizmus je chránený
proti odvŕtaniu kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závory sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu.
Trezory sa zaisťujú trojstranným zaisťovacím mechanizmom. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

YETY W
YETY W7
YETY W9
YETY W11
YETY W13
YETY W15

694 x 474 x 413
844 x 474 x 413
994 x 554 x 463
1194 x 554 x 463
1494 x 634 x 523
1844 x 714 x 523

600 x 400 x 340
750 x 400 x 340
900 x 480 x 390
1100 x 480 x 390
1400 x 560 x 450
1750 x 640 x 450

81
102
168
206
353
504

SBW 04

EN

prestavovací kľúč mechanickej kombinácie, predpríprava
na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt
uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča,
pečatiace lôžko, ľavé otváranie dverí, zapustený číselník
a kľučka, mosadzné prevedenie kľuky a zámkov EL, EN, MK
a MKN, velúrový poťah vnútra trezoru, úprava trezorov
YETY 13 a 15 na uskladnenie dlhých loveckých zbraní
čierna RAL 9011
biela RAL 9003
šedobiela RAL 7035
myšacia šedá RAL 7005
antracit RAL 7016

• Farba:

65
79
105
125
175
230

KEL

-

SPELL SB / Typová rada YETY W

TECHNICKÝ POPIS
• Bezpečnostná trieda: I. podľa STN EN 1143 – 1
• Certifikát NBÚ:
do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ), SS1 = 3 body
• Konštrukcia trezoru: jednoplášťová z oceľového plechu
• Konštrukcia dverí: dvojplášťová s medzistenovou výplňou
• Počet dverí:
1
• Zaistenie dverí:
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
• Zámkový systém: kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný
zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok LA GARD,
M-LOCKS alebo SECU, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle
EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
• Vnútorná výbava: police
• Doplnková výbava: vnútorná schránka, polica, výsuvná polica, penový držiak
na krátke zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, úchytky,

SBW 02
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YETY W

MK

Kľúčový trezorový zámok s obojstranným kľúčom je všeobecne známy a najčastejšie používaný spôsob uzamykania trezorov. Kľúčové zámky je možné dodať
prestaviteľné, s lámacími kľúčmi, či odnímateľnými nadstavcami. V nami ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne certifikované zámky od renomovaných výrobcov
STUV, MAUER, CAWI (WITTKOPP), S&G, LOWE & FLETCHER, SECU a i..
Mechanické kombinačné zámky sú založené na kombinácii troch alebo štyroch dvojčísiel (v závislosti od bezpečnostnej triedy), ktoré sa dajú ľubovoľne meniť.
Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný zámok. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky
od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, MAUER, KROMMER, SECU a i..
Výhodou mechanickej kombinácie je, že užívateľ nemusí nosiť trezorový kľúč, ale pamätá si vlastnú, ním nastavenú kombináciu čísel. Dajú sa používať v kombinácii
s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.
Elektronické kombinačné zámky sú obsluhou najjednoduchšie a poskytujú najvyšší komfort užívania. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo
ako prídavný zámok. Na ich otváranie sa používa kombinácia štyroch, šiestich alebo ôsmich čísel. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov (LA GARD, S&G, M-LOCKS, CAWI (WITTKOPP), MAUER, SECU, PAXOS a i.).
Taktiež je možné na niektorých typoch zámkov nastaviť funkciu štyroch očí (súčasne otvárajú dvaja ľudia), prípadne nastaviť časovač oneskorenia otvorenia, okno otvorenia zámku a spustenie tichého alarmu. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.

ilustračné foto

TECHNICKÝ POPIS
• Bezpečnostná trieda: 0. alebo I. podľa STN EN 1143 – 1
• Certifikát NBÚ:
do stupňa utajenia Typ 2 (DÔVERNÉ); SS1 = 2 body
a Typ 3 (TAJNÉ); SS1 = 3 body
• Konštrukcia trezoru: jednoplášťová z oceľového plechu
• Konštrukcia dverí: dvojplášťová s medzistenovou výplňou
• Počet dverí:
1
• Zaistenie dverí:
jednostranný alebo trojstranný rozvorový mechanizmus
chránený kalenou doskou
• Zámkový systém: kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný
zámok LA GARD alebo M-LOCKS, elektronický kombinačný
zámok LA GARD, M-LOCKS alebo SECU, bezpečnostnej triedy
A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
• Vnútorná výbava: 1 polica

WERTHEIM / Typová rada AMS
0 EL
AMS 60

Sú trezory vysokej kvality od výrobcu s dlhoročnou tradíciou na európskom trhu. Majú jednoplášťovú konštrukciu s dvojplášťovými dverami. Trezory je možné vyrobiť so zadnou pancierovou stenou, preto hrúbka
steny môže byť rovnaká ako hĺbka trezora. Mechanizmus zámku a rozvoru je chránený proti odvŕtaniu pancierovou doskou. Trezory sa zaisťujú rozvorovým mechanizmom do troch strán. Dodávajú sa s kompletnou
dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.
TECHNICKÝ POPIS
• Bezpečnostná trieda: I. podľa STN EN 1143 – 1
• Certifikát NBÚ:
do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ), SS1 = 3 body
• Konštrukcia trezoru: jednoplášťová z oceľového plechu
• Konštrukcia dverí: dvojplášťová s medzistenovou výplňou
• Počet dverí:
1
• Zaistenie dverí:
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
• Zámkový systém: kľúčový trezorový zámok CAWI, mechanický kombinačný
zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok
LA GARD alebo CAWI, bezpečnostnej triedy A, B, v zmysle
EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

0E

AMS 80

AMS 0400
AMS 0401
AMS 0600
AMS 0601
AMS 0800
AMS 0801
AMS 1000
AMS 1001

410 x 510 x 380
410 x 510 x 230
590 x 510 x 380
590 x 510 x 230
770 x 510 x 380
770 x 510 x 230
950 x 510 x 380
950 x 510 x 230

360 x 460 x 295
360 x 460 x 145
540 x 460 x 295
540 x 460 x 145
720 x 460 x 295
720 x 460 x 145
900 x 460 x 295
900 x 460 x 145

49
24
73
36
98
48
122
60

• Vnútorná výbava:
• Doplnková výbava:

• Farba:

50
45
65
60
80
70
95
85

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
2

voliteľná
vnútorná schránka, polica, penový držiak na krátke zbrane
DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, úchytky, prestavovací kľúč
mechanickej kombinácie, predpríprava na EZS
(otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia,
prechodka na kabeláž), pečatiace lôžko, ľavé otváranie
dverí, zapustený číselník a kľučka
šedobiela RAL 7035

6
6
12
12
-

-

-

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

-

-

PODLAHOVÉ TREZORY
Podlahové trezory sú konštrukčne podobné stenovým trezorom s tým rozdielom, že je potrebné ich osadiť do podlahy. Veľkou výhodou podlahových
trezorov je, že sa dajú v miestnosti veľmi dobre ukryť pred nepovolanými osobami.
Trezory sú certifikované podľa normy STN EN 1143 – 1 na 0. a I. bezpečnostnú triedu. Sú vhodné na úschovu menších peňažných hotovostí, šperkov,
cenín, osobných zbraní, cenných papierov a ďalších predmetov, ktoré majú pre daného zákazníka hodnotu. Taktiež je možné v trezoroch uchovávať
dokumenty, vrátane dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností, a to do
stupňa utajenia „Dôverné alebo Tajné“. Majú jednoplášťovú konštrukciu korpusu s dvojplášťovými dverami. Dvere sa v prípade trezorov v 0. bezpečnostnej triede uzatvárajú rozvorovým mechanizmom iba do jednej strany, trezory v I. bezpečnostnej triede sa zaisťujú rozvorovým mechanizmom do
troch strán. Zámkové mechanizmy sú chránené proti odvŕtaniu pancierovým oceľovým plechom prípadne špeciálnymi kalenými oceľovými doskami.
Trezory sú vybavené špeciálnym madlom na otváranie dverí a zaisťovacím mechanizmom proti samovoľnému zatvoreniu dverí. Trezory majú po obvode
vystupujúci rám, na ktorý sa ukladá krycí plech, ktorý chráni zámok a madlo dverí.
Podlahové trezory je potrebné zamurovať do podlahy. V podlahe je potrebné vyhĺbiť otvor väčší od osádzaného trezora minimálne o 100 mm na každú
stranu, do ktorého sa trezor osadí. Všetky strany sa spevnia oceľovou výstuhou a zalejú vysokopevnostným betónom. Pozornosť venujte najmä výberu
miesta osadenia, a pred vybúraním otvoru sa ubezpečte, kde sú v podlahe umiestnené inžinierske siete alebo iné rozvody, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Pri montáži je vhodné venovať pozornosť dostatočnej izolácii, aby sa zamedzilo tvorbe vodného kondenzátu v trezore (je vhodné použiť napr. 3 cm vrstvu
polystyrénu). Podlahové trezory nie sú vodeodolné!
Podlahové trezory majú rôzne možnosti uzamykania. Trezorové zámky používané v certifikovaných trezoroch sú certifikované podľa normy EN 1300
na bezpečnostnú triedu A, B alebo C.
VÝROBCOVIA: SAFETRONICS, SPELL SB

SAFETRONICS / Typová rada PT
PT 23

Sú slovenské výrobky s kvalitnou jednoplášťovou konštrukciou a dvojplášťovými dverami. Svojím prevedením
sú určené na zamurovanie do podlahy. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 10mm. Zámkový a rozvorový mechanizmus je chránený proti odvŕtaniu kalenou doskou z mangánovej ocele. Dvere sa uzatvárajú
trojstranným zaisťovacím mechanizmom. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu
v slovenskom jazyku.
TECHNICKÝ POPIS
• Bezpečnostná trieda: I. podľa STN EN 1143 – 1 – neplatný certifikát!
• Certifikát NBÚ:
do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ) – neplatný certifikát!
• Konštrukcia trezoru: jednoplášťová z oceľového plechu
• Konštrukcia dverí: dvojplášťová s tepelnoizolačnou výplňou
• Počet dverí:
1
• Zaistenie dverí:
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

PT 23

330 x 450 x 300

230 x 360 x 214

25

• Zámkový systém:
• Vnútorná výbava:
• Doplnková výbava:
• Farba:

36

1

1

kľúčový trezorový zámok MAUER,
bezpečnostnej triedy A v zmysle EN 1300
žiadna
vnútorná schránka, penový držiak na krátke zbrane
DKZ3 alebo DKZ4
čierna RAL 9011

-

-

-

-

-

-

SPELL SB / Typová rada SBF
Sú trezory slovenskej výroby a kvalitnej konštrukcie, prevedením sú určené na zamurovanie do podlahy. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Mechanizmy zámkov a rozvoru sú chránené proti odvŕtaniu
kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závory sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Trezory typu
SBF 01 a modely SBF 02 - 04 typu MK, EL a EC majú jednostranný zaisťovací mechanizmus, ostatné trezory
sa zaisťujú rozvorovým mechanizmom do troch strán. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi
na obsluhu v slovenskom jazyku.
TECHNICKÝ POPIS
• Bezpečnostná trieda: 0. alebo I. podľa STN EN 1143 – 1
• Certifikát NBÚ:
do stupňa utajenia Typ 2 (DÔVERNÉ); SS1 = 2 body
a Typ 3 (TAJNÉ); SS1 = 3 body
• Konštrukcia trezoru: jednoplášťová z oceľového plechu
• Konštrukcia dverí: dvojplášťová s medzistenovou výplňou
• Počet dverí:
1
• Zaistenie dverí:
jednostranný alebo trojstranný rozvorový mechanizmus
chránený kalenou doskou
• Zámkový systém:
kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný
zámok LA GARD alebo M-LOCKS, elektronický kombinačný
zámok LA GARD, M-LOCKS alebo SECU, bezpečnostnej triedy A,
B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
• Vnútorná výbava: žiadna

SBF 01
SBF 02
SBF 03
SBF 04

240 x 320 x 245
300 x 405 x 315
425 x 405 x 390
560 x 405 x 390

180 x 260 x 152
240 x 345 x 222
365 x 345 x 297
500 x 345 x 297

• Doplnková výbava:

vnútorná schránka, penový držiak na krátke zbrane DKZ3
alebo DKZ4, prestavovací kľúč mechanickej kombinácie,
predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia,
kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru
kľúča, pečatiace lôžko, ľavé otváranie dverí, zapustený číselník
a kľučka, mosadzné prevedenie kľuky a zámkov EL, EN, MK
a MKN, velúrový poťah vnútra trezoru
čierna RAL 9011,
biela RAL 9003
šedobiela RAL 7035
myšacia šedá RAL 7005
antracit RAL 7016

• Farba:

7
18
37
51

17
27
38
47

1
1
1
1

-

4
6

-

-

0.
0. / I.
0. / I.
0. / I.

D/X
D/T
D/T
D/T

SBF 01

SBF 03

-

SPELL SB / Typová rada YETY F
Sú kvalitné slovenské trezory väčších rozmerov, s jednoplášťovou oceľovou konštrukciou a s novým designom. Trezory sú určené na zamurovanie do podlahy. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm.
Zámkový a rozvorový mechanizmus je chránený proti odvŕtaniu kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie
závory sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu, a zaisťujú sa rozvorovým mechanizmom do troch strán.
Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.
TECHNICKÝ POPIS
• Bezpečnostná trieda: I. podľa STN EN 1143 – 1
do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ), SS1 = 3 body
• Certifikát NBÚ:
• Konštrukcia trezoru: jednoplášťová z oceľového plechu
• Konštrukcia dverí: dvojplášťová s medzistenovou výplňou
• Počet dverí:
1
• Zaistenie dverí:
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
• Zámkový systém:
kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný
zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok LA GARD,
M-LOCKS alebo SECU, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN
1300 a ich vzájomná kombinácia
• Vnútorná výbava: žiadna
• Doplnková výbava: vnútorná schránka, polica, výsuvná polica, penový držiak na
krátke zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, úchytky, prestavovací

704 x 484 x 465
854 x 484 x 465
1004 x 564 x 515
1204 x 564 x 515

600 x 400 x 340
750 x 400 x 340
900 x 480 x 390
1100 x 480 x 390

81
102
168
206

kľúč mechanickej kombinácie, predpríprava na EZS
(otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia,
prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečatiace
lôžko, ľavé otváranie dverí, zapustený číselník a kľučka,
mosadzné prevedenie kľuky a zámkov EL, EN, MK a MKN,
velúrový poťah vnútra trezoru, úprava trezorov YETY 13 a 15
na uskladnenie dlhých loveckých zbraní
čierna RAL 9011
biela RAL 9003
šedobiela RAL 7035
myšacia šedá RAL 7005
antracit RAL 7016

• Farba:

79
95
125
145

1
1
1
1

-

5
10
12
18

-

-

I.
I.
I.
I.

T
T
T
T

-

ˆ

YETY F
YETY F7
YETY F9
YETY F11

YETY F

Chrán si svoje, kým je tvoje ...
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EUROSAFE Slovakia s.r.o.

Smrečianska 43 • Bratislava
tel.: 02/ 5262 3685 • eurosafe@eurosafe.sk

