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Protipožiarne trezory YALE
- elektronický zámok ovládaný dotykovým panelom
- viac než miliarda číselných kombinácií
- funkcia skrytý kód - skrytie hesla do dlhšej postupnosti čísel
- funkcia zapnutia / vypnutia zvuku ovládania
- funkcia jednorazový užívateľský kód - doplnkový kód, ktorý po prvom použití stratí platnosť
- režim zablokovanie - úplné zablokovanie sejfu až po dobu 48 hodín
- časový zámok - po zadaní 5-tich nesprávnych kódov zablokovanie trezoru na dobu 3-9 min
- najmodernejšie technológie protipožiarne izolácie - ľahšia schránka s väčším priestorom vnútri
Uzamykací mechanizmus tvoria dva pasívne a dva aktívne oceľové čapy o priemere 16 mm
Súčasťou balenia sú 4 batérie AA a kotevné skrutky.

vonkajšie rozmery: 308x410x342 (VxŠxH
mm)
vnútorné rozmery: 220x330x225 (VxŠxH
mm)
čistá hmotnosť: 26 kg
hrubá hmotnosť: 28 kg
požiarna odolnosť: 30 min.
(interný test)

SP002406
Protipožiarny stredný

bez DPH

s DPH

295,70

354,84

vonkajšie rozmery: 420x352x433 (VxŠxH
mm)
vnútorné rozmery: 320x260x304 (VxŠxH
mm)
čistá hmotnosť: 36 kg
hrubá hmotnosť: 38 kg
trieda požiarnej odolnosti: NT FIRE 017
60 Paper
plná požiarna odolnosť: 60 min

SP002407
Protipožiarny veľký

Trezory YALE Štandard
Hrúbka steny dverí - 6 mm
Hrúbka steny plášťa - 2 mm
- Elektronický zámok s číselnou klávesnicou
(PIN 3-8 znakov)
- LCD displej s modrým podsvietením
- Funkcia alarmu pri nesprávnom zadaní
(po 4 pokusoch)
- Upozornenie na nízky stav napájacích batérií
- Funkcia zapnutia / vypnutia zobrazovacej
jednotky
- Funkcia zapnutia / vypnutia zvuku
- Laserom vyrezáné oceľové dvere sa otvárajú
automaticky po zadaní správneho kódu

bez DPH

s DPH

320,70

384,84

Vonkajší rozmer: 250 x 350 x 300 mm
Vnútorný rozmer: 242 x 345 x 245 mm
Čistá hmotnosť: 13.3 kg
Hrubá hmotnosť: 14 kg

SP001258

SP001259

Štandard - kompakt

s DPH

147,90

177,48

SP002408
Protipož. veľmi veľký

bez DPH

s DPH

356,10

427,32

Funkcia zapnutia / vypnutia displeja
- Funkcia zapnutia / vypnutia zvuku
- Laserom vyrezávané oceľové dvere sa otvárajú po zadaní kódu
- Vystužený oceľový záves dverí
- Celý vnútrajšok je potiahnutý plsťou
- Vnútorné zdroj svetla LED v závese dverí
- Pancierované oceľové dosky chrániace zamykacie ústrojenstvo
- Vystužený oceľový záves dverí
- Pancierované oceľové dosky chrániace zamykací ústrojenstvo
- Motorom poháňané závory zámku s priemerom 22 mm
- 6- pákový obojstranný vysúvací systém zamykania
súčasti balenia
- 2 bezpečnostné kľúče
- 4 batérie AA
- Kotevné skrutky

Vonkajší rozmer: 200 x 350 x 200 mm
Vnútorný rozmer: 192 x 345 x 145 mm
Čistá hmotnosť: 10 kg
Hrubá hmotnosť: 10.2 kg

bez DPH

vonkajšie rozmery: 522x404x440
(VxŠxH mm)
vnútorné rozmery: 410x300x300
(VxŠxH mm)
čistá hmotnosť: 53 kg
hrubá hmotnosť: 55 kg
trieda požiarnej odolnosti: NT FIRE
017 60 Paper
plná protipožiarna odolnosť: 60 min

Štandard - doma

bez DPH

s DPH

162,40

194,88

EA - 1

Vonkajší rozmer: 400 x 350 x 340 mm
Vnútorný rozmer: 392 x 345 x 285 mm
Čistá hmotnosť: 18.6 kg
Hrubá hmotnosť: 20 kg

SP001260
Štandard - úrad

bez DPH

s DPH

191,60

229,92

Trezory
Zmeny cenníka vyhradené. Aktualizované: 08.09.2015

Trezory na zbrane

Trezor mechanický na zbrane,
odomykanie kľúčom 1380x550X200
– skriňový
hmotnosť 68 kg

Trezor HA-138
1380 x 550 x 200

bez DPH

s DPH

435,90

523,08

Jednoduché trezory
- časový zámok je spustený v prípade zlého
kódu (3 krát)
- jednoduchá obsluha s osobným kódom a
viac ako 100 000 kombinácia
- indikátor vybitej batérie
- 2 Yale mechanické kľúče
- vnútrajšok je vystlanýmäkkým kobercom
Vonkajšok H x Š x D (mm): 200x310x200
Vnútrajšok H x Š x D (mm): 190x300x150
Čistá hmotnosť: 5,4 kg

Trezor YB malý
YSV/200/DB1
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Jednostenná zbraňová skriňa s
konštrukciou proti vlámaniu
teleso skrine je z kvalitnej ocele hrúbky
3mm
dvere sú oplášťované
hrúbka dverí 50 mm
motýlkový bezpečnostný zámok tř.A,
pancierovaný
2 kľúče
trojstranný rozvorový mechanizmus so
silnými závorovými čapmi
farba zelená RAL 6020
v štandardnom vyhotovení obsahuje
vnútorný trezor, (schránku) so
samostatným uzamykaním zámkom s 2
kľúčmi
na vnútornej strane dverí sú
umiestnené držiaky pre náradie na
čistenie zbraní
držiaky zbraní sú z umelej hmoty, aby
nedošlo k poškodeniu zbraní
bezpečnostná trieda Z2 podľa
CSN EN 1143-1 a ČSN 91 6012

Trezor Poľovník 2

bez DPH

s DPH

594,50

713,40

časový zámok pre prípad zadania zlého
kódu (viac ako 3 krát)
- jednoduchá obsluha s osobným kódom a
viac ako 100 000 kombinácia
- indikátor vybitej batérie
- 2 Yale mechanické kľúče
- vnútrajšok s mäkkým kobercom
technické podrobnosti:
Vonkajší rozmer H x Š x D (mm): 250 x
350 x 250
Vnútorný rozmer H x Š x D (mm): 240 x
340 x 200
Čistá hmotnosť: 7,8 kg

bez DPH

s DPH

Trezor YB stredný

57,00

68,40

YSV/250/DB1

• svetlá výška: 1250 mm
• úroveň zabezpečenia A podľa
VDMA 24992, 5/95
• s uzamykateľným vnútorným
oddielom a konzolami
na vnútornej strane dverí
• dvojité dvere, 60 mm
• telo z ocele o hrúbke 3 mm so špec.
konštruovanou protipožiarnou
vrstvou • trojstranné zamykanie
masívnymi cylindrickými závorami
• príprava pre upevnenie na stenu aj
podlahu
• vysoko kvalitné vyhotovenie
• German Technology
Elektronický číselný zámok
"SecuTronic", certifi kácia ECB.S
podľa normy EN 1300 pre triedu B,
1.000.000 rôznych kombinácií,
vrátane batérií. Armatúra zámku
prečnieva o 13 mm.

Ranger A5E

s DPH

1 040,00 1 248,00

- časový zámok
- jednoduchá obsluha s osobným kódom
- indikátor vybitej batérie
- 2 mechanické kľúče
- vnútro s mäkkým kobercom
- robustná odnímateľná polica
Vonkajšok H x Š x D (mm): 390 x 350 x 360
Vnútr. H x Š x D (mm): 380 x 340 x 310
Čistá hmotnosť: 14,1 kg

bez DPH

s DPH

Trezor YB veľký

69,70

83,64

YSV/390/DB1
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bez DPH

bez DPH

s DPH

124,90

149,88
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Trezory na zamurovanie
Jednoduché ovládanie pomocou číslicovej
klávesnice, oceľová konštrukcia.
Predvŕtané otvory s upevňovacími
skrutkami cene.
Vonkajšok HxŠxD (mm): 170x230x160
Vnútrajšok HxŠxD (mm): 160x220x150
Hmotnosť 4,6 kg

Minitrezor

bez DPH

s DPH

YSV/170/DB1, čierny

49,60

YSV/170/DB1/B, modrý

49,60

YSV/170/DB1/P, ružov

49,60

59,52
59,52
59,52

Trezory Yale prémium

Vonkajší rozmer: 250 x 350 x 300 mm
Vnútorný rozmer: 240 x 337 x 230 mm
Čistá hmotnosť: 19,8 kg
Hrubá hmotnosť: 20,6 kg

Prémium – doma

bez DPH

s DPH

224,90

269,88

SP001262

– 8 mm hrúbka steny
– tvrdené zvary
– uzávery z poniklovanej ocele 22 mm
– špeciálny, vysoko odolný
antikorózny povrch
– oceľový zámok z karbónovej ocele
– zámok a mechanika sú upevnené
priamo na dverách
– police
– 2 kľúče

HATS-1

bez DPH

s DPH

– osvetlená klávesnica
– 10 mm hrúbka steny
– tvrdené zvary
– uzávery z poniklovanej ocele 22 mm
– špeciálny, vysoko odolný
antikorózny povrch
– oceľový zámok z karbónovej ocele
– zámok a mechanika sú upevnené
priamo na dverách
– napájanie 1,5 V alkalické batérie
– vnútorné osvetlenie
- police
- kábel pre externé napájanie

HA - kombinátor

bez DPH

s DPH

360x240x195, 13,6kg (8A010 31 0)

360x240x250, 16,7 kg (82710 32 0)

420x300x245, 20kg (8A010 41 0)

490x360x300, 31,75 kg (82710 52 0)
360x490x300, 32,7 kg (

- hrúbka steny dverí - 8 mm, plášťa - 3 mm
- elektronický zámok s číselnou klávesnicou, (kód 3-8 znakov)
- zobrazovacia jednotka s modrým podsvietením
- funkcia alarmu pri nesprávnom zadaní kódu (po 4 pokusoch)
- upozornenie na nízky stav energie napájacích batérií
- funkcia zapnutia / vypnutia zobrazovacej jednotky i zvuku
- laserom vyrezané oceľové dvere sa otvárajú automaticky po zadaní kódu
- vystužený oceľový záves dverí
- celý vnútrajšok je potiahnutý plsťou
- vnútorný zdroj svetla (LED) v závese dverí
- pancierované oceľové dosky chrániace uzamykacie ústrojenstvo
- motorom poháňané závory zámku s priemerom 22 mm
- šesť pákový obojstranný vysúvací systém zamykania
- súčasťou balenia sú 2 bezpečnostné kľúče, batérie a kotevné skrutky
Vonkajší rozmer:
520 x 350 x 360
mm

Vonkajší
rozmer: 400 x
350 x 340 mm

Vnútorný rozmer:
510 x 337 x 290
mm

Vnútorný
rozmer: 390 x
337 x 270 mm

Čistá hmotnosť: 34
kg
Hrubá hmotnosť:
35.3 kg

Čistá hmotnosť:
27.2 kg
Hrubá
hmotnosť: 28.8
kg

Prémium profesionál
SP001264

bez DPH

s DPH

308,20

369,84

Prémium – úrad
SP001263

bez DPH

s DPH

270,70

324,84

Môžete sa u nás spýtať aj na:
hotelové trezory

trezory ovládané bezkontaktnou RFID kartou
zásuvkové trezory, trezory na stenu

kovania.eu

a iné.
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