Deponering av nycklar

DepoSafe
DepoSafe
- säker deponering av nycklar genom vägg

DepoSafe förenklar hantering av bilnycklar i samband med inleverans av
- säker deponering av nycklar genom vägg
bilar. Systemet möjliggör en smidig men samtidigt mycket säker deponering av nycklar dygnet runt.
DepoSafe förenklar hantering av bilnycklar i samband med inleverans av
DepoSafe är godkänt av DNV (De Norska Veritas) i säkerhetsklass SS3492
bilar. Systemet möjliggör en smidig men samtidigt mycket säker deponsäkerhetsskåp. Denna säkerhetsklass godkänns av försäkringsbolagen
ering av nycklar dygnet runt.
och kan därmed innebära en lägre självrisk vid nyckelstöld.
DepoSafe är godkänt av DNV (De Norska Veritas) i säkerhetsklass SS3492
Nycklarna läggs i deponeringsrörets fack och hamnar i ett låst säkerhetssäkerhetsskåp. Denna säkerhetsklass godkänns av försäkringsbolagen
skåp på insidan av väggen. DepoSafe’s säkra konstruktion förhindrar att
och kan därmed innebära en lägre självrisk vid nyckelstöld.
nycklar kan “fiskas” utifrån.
Nycklarna läggs i deponeringsrörets fack och hamnar i ett låst säkerhetsskåp på insidan av väggen. DepoSafe’s säkra konstruktion förhindrar att
nycklar kan “fiskas” utifrån.
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Tekniska data:
Klarar följande väggtjocklekar vid väggmontage: 170 -250 mm, 250 - 330 mm, 330 - 410 mm. Vid fristående:
Tekniska
data:
170 -490 mm från baksida skåp till insida yttervägg. DepoSafe deponeringsrör är tillverkat i en kraftig
Klarar följande väggtjocklekar vid väggmontage: 170 -250 mm, 250 - 330 mm, 330 - 410 mm. Vid fristående:
stålkonstruktio. Deponeringsröret kan vid behov låsas från insidan.
170 -490 mm från baksida skåp till insida yttervägg. DepoSafe deponeringsrör är tillverkat i en kraftig
DepoSafe är godkänt av DNV (ID-nummer 1086) och klassat enligt SS3492.
stålkonstruktio. Deponeringsröret kan vid behov låsas från insidan.
DepoSafe är godkänt av DNV (ID-nummer 1086) och klassat enligt SS3492.
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till
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