Avainsalkku turvallise

Caseclosed avainsalkkku on tarkoitettu avainten turvalliseen kulj
ei voida käyttää varsinaisten avaiturvakaappien sijaan.
Salkut ovat valmistettu vahvasta copolymer polypropylen materi
Tämä takaa salkkujen erinomaisen kestävyyden ja keveyden. Sile
estää salkkuja naarmuttamasta seiniä tai autoja. Salkkuja toimite
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Avainsalkku turvalliseen kuljetukseen
CaseClosed® avainsalkkku on tarkoitettu avainten, sarjatietojen ja täytteiden turvalliseen kuljetukseen autoissa. Salkkuja ei voi käyttää varsinaisten
avainturvakaappien sijaan. Salkut ovat valmistettu
erittäin vahvasta muovista. Tämä takaa salkkujen
erinomaisen kestävyyden ja keveyden. Sileä ulkopinta estää salkkuja naarmuttamasta seiniä tai autoja. Salkkuja toimitetaan kahta versiota. Perussalkut toimitetaan pehmustetulla sisustalla. Siinä voi
kuljettaa esim. avainlenkkejä tai avainkuoria. Salkun
sisämitat ovat 405mm x 230mm x 100mm. Kantta
ei ole huomioitu mitoissa. Salkun etureunassa on
kaksi kiinnityspaikkaa riippulukkolukitukseen.
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Salkut voidaan kiinnittää ajoneuvoon erillisellä, lukittavalla kiinn
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tyyn tai vaakaan. Telineen pituus€ on 440mm.
SFT19 Avainsalkku 2x24 avainpaikkaa 890,00 €
SFT20 Avainsalkun kiinnitysteline ajoneuvoon 169,00 €
Salkut ja telineet toimitetaan Abloy Sentry kalustelukoilla.
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Oulunkylän
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SFT19 Avainsalkku 2x24 avainpaikkaa

890,00 €

SFT20 Avainsalkun kiinnitysteline ajoneuvoon

169,00 €

Salkut ja telineet toimitetaan Abloy Sentry kalustelukoilla.
Hinnat sitoumuksetta, voimassa toistaiseksi.
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