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Produktový list 

Přenosný klíčový trezor řady „StrongBox“ s kódovou klávesnicí pro uložení až 3 klíčů.

Přehled 

Přenosný klíčový trezor „StrongBox“ poskytuje ideální 
řešení uložení klíčů. Tento typ klíčového trezoru je 
vybaven ocelovým okem pro zavěšení na kouli dveří, 
řetěz nebo jako alternativa k visacímu zámku, tyč, plot, 
sloupek, tažné zařízení, atd… Ocelové oko je vyrobeno 
z tvrzené oceli a potaženo gumou aby nepoškodilo 
předmět ke kterému je trezor připevněn. 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 autorizaci 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. Instalace je velmi 
jednoduchá po zadání správného kódu a otevření trezoru 
odblokujete oko, které vložíte okolo předmětu ke kterému 
chcete trezor připnout. Následně zavřete trezor a oko je 
tím zajištěno. Trezor je nyní připevněn k danému místu. 
Vice informací k instalaci a užívání naleznete 
v uživatelském manuálu. Aplikace tohoto typu klíčového 
trezoru je vhodná především pro: použití jako vysací 
zámek, připnutí k tyči, plotu, atd… 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 
 Použitelný klíčový trezor pro dočasné uskladnění 

klíče nebo použití jako visací zámek 
 K instalaci není potřeba žádných nástrojů 
 Uložení až 3 klíčů 
 Kódová klávesnice s možností kdykoliv změnit 

přístupový kód – až 1024 možných kombinací 

Specifikace 

     Vnější rozměr  63 x 97 x 45 mm 

     Vnitřní rozměr  34 x 73 x 12 mm 

     Rozměr oka  32 x 44 mm 

     Váha  0,65 kg 

     Teplota   -32 až 68°C 

     Cyklická teplota/vlhkost 6-ti denní expozice 

     Slaná mlha  48 hodin 

     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 
001406 Přenosný klíčový trezor StrongBox 

s kódovou klávesnicí pro 3 klíče - černá  

001404 Přenosný klíčový trezor StrongBox 
s kódovou klávesnicí pro 3 klíče - hnědá  

001000 Přenosný klíčový trezor StrongBox 
s kódovou klávesnicí pro 3 klíče – různé 
barvy  

001314 Náhradní přední kryt s kódovou klávesnicí 
StrongBox - černá 

001520 Náhradní přední kryt s kódovou klávesnicí 
StrongBox - hnědá 

001310  Gumový kryt pro přenosný klíčový trezor 
Strong Box  

60337-00 Náhradní oko z tvrzené oceli a montážní 
komponenty oka pro přenosný klíčový trezor 
StrongBox  
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