SKARBCE
KLASA I ECB•S
Skarbiec Klasa I ECB•S wersja skręcana i spawana

Skarbce

St. Gallen – Kl. I ECB•S
made in

I

EU

Skarbce St. Gallen - pomieszczenia do przechowywania
i gromadzenia cennych dokumentów i wartości

Produkt certyﬁkowany
wg normy EN 1143-1

Skarbce

Skarbiec – Kl. I ECB•S

St. Gallen – Kl. I ECB•S

Wersja skręcana

made in

I

EU

Odporność na włamanie: Klasa I wg Normy EN 1143-1
Propozycje wykorzystania:
targi, imprezy wystawiennicze
salony jubilerskie
do przechowywania broni
do użytku prywatnego
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Opis produktu
Skarbce St. Gallen
Grubość paneli: dwuściankowe o grubości 43 mm
Szerokość paneli: 400-500 mm
Kolor standard: RAL 7035
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Przykładowy skarbiec o wys. 2200 mm

modułowość paneli
możliwość domówienia dodatkowych
elementów

wysokość
paneli

skarbce

panele suﬁtowe

St. Gallen
Odporność na włamanie:
Klasa I
wg normy EN 1143-1

indywidualna wg
wymogów klienta

panele pozostałe

I

wersja
skręcana
łatwy montaż
i demontaż paneli

panele
podłogowe
panele narożnikowe

drzwi
w I klasie ECB•S
jako opcja dodatkowa

!

Powyżej 3000 mm - wymaga dodatkowej konsultacji

Skarbiec – Kl. I ECB•S

Skarbiec – Kl. I ECB•S

Etapy montażu

Wersja spawana

Każdy panel jest oznaczony zgodnie z załączoną instrukcją. Pozwala to szybki i nieskomplikowany montaż elementów bądź to przez przedstawicieli naszej ﬁrmy lub innych wykwalikowanych montażystów.
Sposób montowania – skręcanie - ze sobą paneli pozwala na wielokrotne składanie produktu.
Umożliwia to zmianę lokalizacji zamówionego skarbca.

Wersja spawana skarbca wymaga fachowego montażu. Produkt zostanie opatrzony plakietką certyﬁkującą
tylko w przypadku fachowego montażu.

Dodatkowe opcje za dopłatą

•

Drzwi skarbcowe St. Gallen – Kl. I ECB•S

made in

EU

I

Odporność na włamanie: Klasa I wg Normy EN 1143-1

* model dwudrzwiowy

•

Wyjście awaryjne

!

Niestandardowe wykonanie drzwi możliwe na zapytanie.

!

Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.
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