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Sejfy wrzutowe - kasjerskie z szuﬂadą

Sejf wrzutowy
Klasa S1 wg IMP zgodnie PN-EN 14450:2006.
Klasa A zgodnie z VDMA 24992, wyd. maj '95.
Sprawdzony i certyﬁkowany w IMP.






S2 wg IMP zgodnie PN-EN 14450:2006
D-I wg PN-EN 1143-2:2004
D-II wg PN-EN 1143-2:2004
D-III wg PN-EN 1143-2:2004

Klasa odporności S1 wg IMP zgodnie z PN-EN
14450:2006.



Drzwi sejfu i klapa wrzutowa sejfu zamykane są
zamkami kluczowymi klasy I wg VdS i klasy A
wg IMP (standardowo z dwoma kluczami
prostymi dwuzabierakowymi).

Drzwi sejfu i szuﬂada zamykane są zamkami
kluczowymi klasy I wg VdS i klasy A wg IMP
(standardowo z dwoma kluczami prostymi
dwuzabierakowymi).



Szuﬂada podzielona jest na: miejsce na
fachownicę, miejsce na banknoty i część
wrzutową.



Równocześnie z zamknięciem szuﬂady depozyt
(np. koperta z pieniędzmi) wpada do sejfu, a
jego wyjęcie przez klapę uniemożliwia specjalne
zabezpieczenie (zabezpieczenie przeciw
wędkowaniu).



W ścianie tylnej i w podłodze są po dwa otwory
do montowania (przelotowe).



Na życzenie klapa wrzutowa może być
usytuowana z boku, z tyłu sejfu - opcje za
dopłatą.



Kolor standard RAL 7035 (jasno-szary)

Równocześnie z zamknięciem klapy wrzutowej
depozyt (np. torba z pieniędzmi) wpada do
sejfu, a jego wyjęcie przez klapę uniemożliwia
specjalne zabezpieczenie (zabezpieczenie
przeciw wędkowaniu).



W ścianie tylnej i w podłodze są po dwa otwory
do montowania (przelotowe).



Na życzenie klapa wrzutowa może być
usytuowana z boku, z tyłu sejfu i dodatkowo
może być na wystającym rękawie (wrzutka
przez ścianę) - opcje za dopłatą.
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Kolor standard - RAL 7035 (jasno-szary)
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