
Zabezpieczenie przed kradzieżą i pożarem
Zabezpiecz wartościowe przedmioty: dokumenty, nośniki danych, gotówkę,
czeki itp. przed włamaniem i pożarem, lecz również przed nieoczekiwanym
dostępem osób nieupoważnionych. 

Jakie przedmioty chcą Państwo zabezpieczyć? 
Jak duży powinien być sejf? 
Jak sejf powinien być umieszczony? 
Zawiasy drzwi z prawej lub lewej strony bez dopłaty!

Nasz serwis do "ciężkich przypadków"
Jak Państwo wiecie dostarczamy wszystkie produkty loco odbiorca. 
Otrzymujecie Państwo towar pod wskazany adres – bez wniesienia. 
Resztę załatwiacie sami – po prostu.

Co jednak z dużymi i przede wszystkim ci e zkimi sejfami? 
W tych przypadkach pomocny będzie nasz Serwis Transportowy. 
Przejmiemy dostawę Waszego nowego sejfu na miejsce ustawienia. 
Dokładnie tam, gdzie go potrzebujecie!
Oczywiście po ustaleniu możliwości technicznych, tzn. odpowiedniej nośności schodów i podłogi, wystarczającej szerokości
 schodów i bez konieczności wykonania prac dodatkowych, np. przebudowa poręczy, konieczność  zastosowania dźwigu. 
Ten Serwis dostępny jest w naszej firmie na podstawie oferty. Niezależnie od czasu i ilości schodów. 
Cena ofertowa zawiera także opis produktu i zamka oraz sprzątnięcie opakowania. 
Numer zamówienia: 977 400-86
Nasza oferta transportowa zawiera kompletne zestawienie kosztów i będzie opracowana na podstawie Państwa zapytania
ofertowego.
Adres znajdziecie Państwo na początku naszego katalogu albo na naszej stronie internetowej www.kaiserkraft.pl

* Informacje o dokładnych sumach ubezpieczenia można uzyskać u swojego ubezpieczyciela.

Klasy bezpieczeństwa A i B
Sejfy zostały wyprodukowane wg określonych wytycznych konstrukcyjnych na podstawie normy
VDMA 24992 (wyd. maj 1995). 
(Norma została wycofana przez VDMA z dniem 31.12.2003 bez normy zastępczej.) 
Aby sprostać europejskim wymaganiom bezpieczeństwa, szafy te zostały zastąpione szafami
bezpieczeństwa z przetestowanym i certyfikowanym zabezpieczeniem przed włamaniem wg
normy europejskiej EN 14450 S1 lub S2. 

Zabezpieczenie przed włamaniem wg normy UE EN 14450 
Sejfy posiadają test i certyfikat antywłamaniowy S1 (200 SU) i S2 (400 SU). 
(SU = Security Units) 
Dotychczasowe wymagania dla szaf A i B są dalej spełnione i dzięki ważnym ulepszeniom
 technicznym znacznie przekroczone: 
• Mechanizm blokujący z 3-stronnym ryglem za pomocą uchwytu
• Profil tylny / zabezpieczenie zawiasów
• Zamek dwubródkowy klasy VdS I
• Zabezpieczenie zamka przed przebiciem
• Zabezpieczenie bolców manganową ochroną przed przewierceniem
• Zakotwienia w dnie i ściance tylnej

Przemysłowe * Prywatne *
Klasa bezpieczeństwa VDMA A do ok.  e 2.500,– do ok.  e 2.500,–
Klasa bezpieczeństwa VDMA B < 300 kg do ok.  e 2.500,– < 200 kg do ok.  e 2.500,–

od 300 kg do ok.  e 10.000,– od 200 kg do ok.  e 40.000,–
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Nr artykułu na niebieskim tle
Dostawa w terminie 2 – 3 tygodni
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Przetestowana ochrona przeciwpożarowa
Ogniotrwałość wg EN 15659 LFS 30 P 30 minut dla dokumentów
Ogniotrwałość wg EN 1047-1 S 60 P 1 godzina dla dokumentów
Ogniotrwałość wg EN 1047-1 S 120 P 2 godziny dla dokumentów
Ogniotrwałość wg EN 1047-1 S 60 P DIS 1 godzina dla nośników danych
Ogniotrwałość wg EN 1047-1 S 120 P DIS 2 godziny dla nośników danych

Zabezpieczenie przed włamaniem wg normy UE EN 1143-1 
Sejfy te posiadają test i certyfikat antywłamaniowy. Podlegają one stałej kontroli. 
Sejfy klas N/0, I, II są z reguły wielościenne i oferują  zdefiniowaną ochronę, 
określaną w jednostkach odporności (RU). 
Sejfy w II klasie zabezpieczenia i wyższych dostępne są na zapytanie.

Wszystkie sejfy o wadze poniżej 1000 kg muszą zostać zakotwione! 
Na życzenie możliwe jest również zakotwienie sejfu na miejscu za dopłatą. 

Proszę pamiętać: W celu uzyskania pełnej ochrony ubezpieczeniowej należy zakotwić
te szafy zgodnie z instrukcją montażową producenta. 

Dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe zgodnie
z EN 15659 i EN 1047-1 
EN 15659 LFS 30 P 
Sejfy te zostały poddane 30-minutowemu testowi ogniotrwałości w temperaturze 840 °C. 
EN 1047-1 S 60 P, S 120 P, S 60 DIS 
Odpowiednie szafy na wartościowe przedmioty zostały poddane jedno- lub dwugodzinnemu
testowi ogniotrwałości w temp. do 1090 °C oraz testowi upadku z wys. 9,15 m. 
Wszystkie szafy posiadają odpowiednie plakietki testowe. 
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Przemysłowe * Prywatne *
Klasa bezpieczeństwa S1 do ok.  e 5.000,– do ok.  e 5.000,–
Klasa bezpieczeństwa S2 do ok.  e 10.000,– do ok.  e 40.000,–

Przemysłowe * Prywatne *
Klasa N/0 z 30/30 RU wg EN 1143-1 do ok.  e 10.000,– do ok.  e 40.000,–
Klasa I z 30/50 RU wg EN 1143-1 do ok.  e 20.000,– do ok.  e 65.000,–
Klasa II z 50/80 RU wg EN 1143-1 do ok.  e 50.000,– do ok.  e 100.000,–
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