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S E I F U R I

• grad de securitate S 2 conform VdS 2862 EN 14450-2002 conform ISO 
9001:2000

• siguranţă contra incendiu S 60 P/ EN 1047-1

DULAPURI DE OŢEL CU PROTECŢIE CONTRA INCENDIULUI S60P

Corpul şi uşa cu pereţi multipli. Uşile, cu o grosime de 95 mm, sunt asigurate cu bolţuri 
în toate părţile. Umpluturile şi garniturile speciale protejează documentele şi obiectele 
depuse în dulap contra incendiului şi a apei în timpul lucrărilor de stingere. Armătură 
cu depăşire de 60 mm. În mod standard are 2 orificii pentru fixare de podea. Succes 
la testările de rezistenţă la incendiu şi la căderi. Zăvorul este asigurat de o broască 
dinţată, dublă, cu două chei. Pentru un preţ suplimentar, broasca cu cheie poate fi 
înlocuită cu o încuietoare cu cifre, mecanică sau electronică. Vopsea pulbere de calitate, 
RAL 7035 gri.

înălţime × lăţime mm 380 × 463 1507 × 704

adâncime mm 427 471
î. × lăţ. interioare mm 295 × 363 1422 × 604
adâncimea interioară mm 295 339
deschiderea liberă a uşiţei, înălţime mm 265 1392
deschiderea liberă a uşiţei, lăţime mm 328 565
numărul de poliţe buc. 1 3
greutate kg 90 340

cda. nr. 2G 601 692 2G 601 698
RON 3.390,- 7.990,-

• grad de securitate B VDMA 24992 5/1995 conform ISO 9001:2000
• construcţie grea şi masivă cu izolaţie rezistentă la foc

SEIF CU PROTECŢIE MĂRITĂ ÎMPOTRIVA FOCULUI

Corp cu perete dublu al seifului cu grosimea de 62 mm, uşa cu grosimea de 80 mm. 
Închidere cu ajutorul bolţurilor cu Ø 25 mm, în patru direcţii. Pereţii şi uşa sunt umplute 
cu material neinflamabil de calitate. Rezistenţa la foc este mărită de o canelură de 
incendiu pe întregul perimetru al uşii. Echipare standard cu o broască de siguranţă 
dinţată dublă cu 2 chei. Vopsire netedă, culoare gri RAL 7035.

Pentru informaţii 
cu privire la suma 
asigurată adresaţi-
vă firmeii Dvs. de 
Asigurări.

înălţime × lăţime mm 600 × 650 1200 × 650

adâncime mm 510 510
î. × lăţ. interioare mm 474 × 514 1074 × 514
adâncimea interioară mm 363 363
varianta uşii cu un singur canat cu un singur canat
numărul de poliţe buc. 1 2
greutate kg 300 300

cda. nr. 2G 601 841 2G 601 843
RON 4.630,- 5.930,-

Dotare contra cost: Încuietoare electronică cu cifru.

cda. nr. 2G 461 964 RON 795,-

Încuietoare, cu cifru, mecanică cda. nr. 2G 601 699
RON/buc. 990,-

cda. nr. 2G 601 760 RON 625,-

Dotări contra cost:
încuietoare mecanică sau electronică cu cifru.

Seif interior, înălţime 200 mm, cu broască cilindrică.

Încuietoare electronică, cu cifru cda. nr. 2G 461 964 RON/buc. 795,-


