Miért használjunk kulcstárolót?
A kulcsait nem kell többé a lábtörlő alá vagy a virágágyásba
eldugni.

Kettő az ABUS kulcstárolók meghatározó előnyeiből

A kulcstároló főbb jellemzői
• Stabil fém ház
• Egyedileg beállítható számkombináció
• Beépített védőburkolat az időjárási viszontagságok ellen
• 767 & 787: Fali felszerelésre bel- vagy védett kültéren
• 777 & 797: Felerősítés kengyel segítségével – műanyag bevonat
védi a zárpajzsot és az ajtót a karcolások ellen

Kapcsolat:
ABUS Hungária Kft.
Lomb u. 31/b.
H-1139 Budapest
Email: info@abus.hu
www.abus.hu
Tel.: (1) 412-1646
Fax: (1) 239-3073

1. Kapacitás:
Az adatok gyári méréseken alapulnak

Az Ön kapcsolattartója:

ABUS Kulcstároló

Kulcs

Plasztikkártyák

767 & 777

20 vs 3*

16 vs 0*

787 & 797

20 vs 5*

8 vs 0*

737 (Mini)

6 vs 0*

-/-

* hasonló termékek
2. Felerősítés kengyellel:
Az ABUS lakatkengyellel ellátott kulcstárolóinál (777 & 797) a pl.
gombos zárpajzsra történő felerősítésnél a kengyelt komplett
le lehet szedni a kulcstárolóról. A hasonló termékeknél a kengyel sok esetben fix és hosszan benyúlik a tároló részbe. Így a
gombra történő felszerelés nehézkes és a belógó kengyel miatt
a tároló tartalma is sérülhet.

Kulcstároló
A kulcsok és plasztikkártyák egyszerű tárolására

Technikai és színbeli eltérések és változtatások joga fenntartva. Az esetleges nyomdai hibákért és félreértésekért
felelősséget nem vállalunk. ABUS © 05/2012

Az ABUS kulcstárolók segítségével a kulcsai védve lesznek az
időjárási viszontagságoktól. Megnyugtatóan és biztonságosan
lehet az Ön által kiválasztott embereket a lakásba juttatni – az
egyedileg beállítható kód átadásával pl.: gyermekeknek iskola
után, takarító személyzetnek, szakembereknek, vendégeknek,
üdülőknek, ellátó személyzetnek

www.abus.com

ABUS Kulcstároló
767, 777

767

ABUS Kulcstároló
787, 797

777

• Masszív fém ház
• Robosztus ajtó cink öntvényből
• Egyedileg beállítható 10 számjegyű kód – a kódszámok
sorrendje nem mérvadó
• A kódok beadása a billentyűzet segítségével egyszerűen
megadható
• Integrált fedél a kezelőfelület védelmére a különböző
időjárási viszontagságok ellen
• 777-es kulcstároló: A ház és a kengyel műanyag bevonattal
van ellátva a karcolások ellen

787

ABUS Kulcstároló
737

797

• Masszív fém ház
• Robosztus ajtó cink öntvényből
• Egyedileg beállítható 4 számjegyű kód –
10000 különböző számvariáció!
• Csúsztatható fedél a kezelőfelület védelmére a különböző
időjárási viszontagságok ellen
• 797-es kulcstároló: A ház és a kengyel műanyag bevonattal
van ellátva a karcolások ellen

737

• Kompakt mobil kulcstároló
• Masszív fém ház
• A kengyel műanyag bevonata véd a
karcolásokkal szemben
• Egyedileg beállítható 4 számjegyű kód –
10000 különböző számvariáció!

