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Produktový list 

Klíčový trezor řady „StrongBox“ s kódovou klávesnicí pro uložení až 5-ti klíčů.

Přehled 

Klíčový trezor „StrongBox“ pro pevnou montáž poskytuje 
ideální řešení uložení klíčů. Design řady „StrongBox“ je 
navržen tak, aby splnil ty nejvyšší nároky na bezpečnost 
a odolnost v rezidenční oblasti a v aplikacích pro malé 
podniky. Navolený kód, lze kdykoli měnit, tak aby osoby, 
které ztratili autorizace pro přístup k uloženým klíčům se 
k nim nedostali. Klíčový trezor má povrchovou úpravu, 
která odolá veškerým vnějším vlivům. Řada „StrongBox“ 
je dodávána ve více neutrálních barvách. Klíčový trezor 
je vyroben ze slitin zinku a ošetřen práškovou barvou. 
Montáž je velmi snadná a lze jej připevnit k jakémukoli 
rovnému povrchu pomocí 4 šroubů. Správná instalace 
Vám je velmi důležitá pro bezpečnost trezoru. Vice 
informací k instalaci a užívání naleznete v uživatelském 
manuálu. Aplikace tohoto typu klíčového trezoru je 
vhodná především pro: bezobslužný servis, děti aby se 
mohli dostat domů, uložení náhradního klíče, skryté klíče 
k trezoru na zbraně nebo finance, nouzový vstup, alarm, 
rekreační domy, klíče od kanceláře, přístup ke skříňkám 
s osobními věcmi, přístup na staveniště, správa 
nemovitostí, přístup k domácí zdravotní péči,…. 

Standardní vlastnosti 

 Uživatelsky velmi přívětivé – jednoduché ovládání 
 Úroveň zabezpečení vhodná pro malé firmy a 

rezidenční oblasti 
 Uložení až 5-ti klíčů 
 Kódová klávesnice s možností kdykoliv změnit 

přístupový kód – až 1024 možných kombinací 

Specifikace 

     Vnější rozměr  65 x 105 x 55 mm 

     Vnitřní rozměr  38 x 70 x 25 mm 

     Váha  0,74 kg 

     Teplota   -32 až 68°C 

     Cyklická teplota/vlhkost 6-ti denní expozice 

     Odolnost vůči vodě   10,16 cm/hod. expozice 

     Sníh/led -26°C 

     Odolnost proti chemikáliím a čístícím prostředkům  - 
Standardní čistící prostředky pro domácnost  

     UV expozice   Dlouhodobá expozice slunečnímu záření 

     Odolnost vůči prachu (bombardování prachem)            
6 hodin při teplotě 23°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Objednávání 

Kód Popis 
001015 Klíčový trezor StrongBox pro pevnou montáž 

s kódovou klávesnicí pro 5 klíčů - šedá  

001408 Klíčový trezor StrongBox pro pevnou montáž 
s kódovou klávesnicí pro 5 klíčů - bílá  

001409 Klíčový trezor StrongBox pro pevnou montáž  
s kódovou klávesnicí pro 5 klíčů - hnědá  

001028 Klíčový trezor StrongBox pro pevnou montáž 
s kódovou klávesnicí pro 5 klíčů – různé 
barvy  

18421-00 Gumový kryt pro klíčový trezor StrongBox 
pro pevnou montáž  

001522 Náhradní přední kryt s kódovou klávesnicí 
StrongBox - bílá 

001520 Náhradní přední kryt s kódovou klávesnicí 
StrongBox - hnědá 

001194 Náhradní přední kryt s kódovou klávesnicí 
StrongBox - šedá 
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