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KeySafe Auto 

Pro pevnou montáž 

Klíčový trezor pro pevnou 
montáž je lakován ochranným 
lakem odolným povětrnostním  
a klimatickým jevům. Lze  jej 
dobře namontovat na kolo,  
rám, tažné zařízení a další. 
Klíče k vozidlu, přívěsu, kolu 
máte díky tomuto trezoru vždy,  
když je potřebujete. Trezor uložené 
klíče ochrání od špíny, sněhu, ledu i 
soli.  
K dispozici je také verze pro montáž 
na okno 

KeySafe Pro 

KeySafe Pro je ideální pro 
ukládání přístupových karet, více 
klíčů nebo klíče větších rozměrů s 
přívěšky. Patentovaná 
technologie tlačítek umožňuje 
rychlý a  pohodlný přístup. Ideální 
pro obchody a servisní nebo 
údržbářské organizace, které 
potřebují uložit větší množství klíčů k servisovaným 
zařízením.  

KeySafe P500 

KeySafe P500 je náš nejodolnější klíčový trezor, který 
získal spoustu bezpečnostních certifikací!!! 
Spárovali jsme náš snadno použitelný design tlačítek 
s odolnou skořápkou, která je z trojitých stěn a zámkem 
se spojkou. Přidali jsme také další 2 tlačítka pro 
4 096 možných kombinací kódu. Pro ještě vyšší 
bezpečnost je možné trezor vybavit senzorem 
připojitelným k elektronickému zabezpečovacímu 
systému. Tento klíčový trezor je ideální pro komerční 
budovy, správu nemovitostí ale i pro Váš domov. 
 

 
 
 
 
 

 
Stor-A-Key 

Úložiště klíčů Stor-A-Key 

Cenově dostupný, jednoduchý 
způsob uložení náhradního 
klíče od domu nebo auta. 
Připevní se pomocí magnetu 
nebo oboustranné lepící pásce 
k jakémukoli povrchu. Jeho 
odolné zpracování je ideální 
k dlouhodobému skladování. 
 
Úložiště klíčů s kombinačním zámkem Stor-A-Key 

Velmi populární u uživatelů, kteří 
chtějí své náhradní klíče více 
zabezpečit. Tento typ pouzdra na 
uložení klíče je cenově atraktivní, 
zabezpečený úložný systém 
s montáží na různá místa. Připevní se 
pomocí magnetu nebo oboustranné 
lepící pásce k jakémukoli povrchu. 
 
Přenosné úložiště klíčů s kombinačním zámkem a  

lankem Stor-A-Key 

Univerzální úložiště klíčů, které může být 
připevněné pomocí lanka kolem plotu, na 
batoh, loď, k stojanu na kolo, k přívěsu a 
dalším. Jeho atraktivní a přenosný design 
nabízí prostor pro uložení peněz nebo 
klíčů. K dispozici je ve třech barevných 
provedeních a je vybaven číselným 
zámkem. 

Key Organizers a Key Cabinet Pro               

Tyto odolné skříňky na klíče jsou bezpečné a umožňují 
uspořádat 30, 60 nebo 120 klíčů. Bytelné, ocelové, 
křídlové dveře skříňky jsou odolné vůči vandalismu. Klíče 
lze zavěsit samostatně na háčky nebo klíče označit štítky, 
které jsou součástí. K dispozici je tato skříňka ve variantě 
se klíčovým zámkem nebo kódovou klávesnicí.  
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Klíčové trezory dodávané společností TECHFORS 
jsou ideálním bezpečným 
řešením uložení klíčů při 
správě majetku, uložení 
náhradních klíčů 
k nemovitostem, 
vozovému parku, kolům, 
motorkám, vozíkům i 
servisním zařízením. Tento 
systém je vhodný jak pro 
domácí, tak firemní využití. 
 
Nezávislý výzkum * odhaluje: 
• 61% vlastníků domácností pravděpodobně objedná 
alespoň jeden z produktů klíčových trezorů v příštím roce. 
• Zákazníci, kteří mají zájem o klíčový trezor 
pravděpodobně koupí dalších 2.81 produktu v této 
kategorii. 
• Všechny tyto produkty jsou 
zajímavé pro širokou veřejnost. 
*Independent research study by comScoreQ2, 
2004. 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Všechny modely KeySafe mají nastavitelný kód, 
který může být kdykoli změněn pro vyšší 
bezpečnost. Jsou vyrobené z pevné oceli, která 
vydrží déšť, sníh, mráz i jiné klimatické podmínky. 

KeySafe Original  (Permanent) 

Design klíčového trezoru má 
bezkonkurenční kvalitu a 
bezpečnost. Vhodné pro 
přístupy do škol, pronájem nebo 
prázdninové nemovitosti a 
nouzový vstup. 
• Uložiště až pro 5 klíčů. 
• Lze objednat s klávesnicí, 
číselníkem nebo pro 
zabudovanou montáž. 
• K dispozici v bílé, černé, šedé 
a titanové barvě. 
• Snadná montáž (dodáváno včetně šroubů). 
• Rozměry: 10,5 x 6,4 x 5,6 cm. 

KeySafe Original  (Permanent) 

Verze s klávesou nebo 
číselníkem se snadno 
zavěsí na kliku, plot nebo 
zábradlí. Stačí otevřít víko, 
vysunout objímku a zavěsit. 
Nejsou zapotřebí žádné 
nástroje. 
Přenosný KeySafe je 
vyroben z odolného kovu s 
ochrannou gumovou skořepinou a je odolný vůči 
klimatickým podmínkám. 
• Uložiště až pro 3 klíče. 
• Lze objednat s klávesnicí, číselníkem nebo pro 
zabudovanou montáž. 
• K dispozici v bílé, černé, šedé a titanové barvě. 
• Rozměry včetně objímky: 11,3 x 14,6 x 4,6 cm. 
• K dispozici také v provedení pro montáž na dveře, 
8,6 x 10,5 x 5,6 cm. 

KeySafe Original  (Slimline) 

Slimline KeySafe se 
jednoduše připevní na 
jakoukoli zeď nebo plochý 
povrch. Tato kompaktní 
verze má uložení pro dva 
klíče a je v různých 
barevných variantách. 
Zajištěný čelní kryt detekuje 
manipulaci se zámkem a 
neoprávněný přístup. 
• Uložiště až pro 2 klíče. 
• Čelní kryt s klávesnicí 
• K dispozici v bílé, šedé a 
titanové barvě. 
• Snadná montáž (dodáváno včetně šroubů).  
• Rozměry: 9,9 x 5,9 x 4,3 cm. 


