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Produktový list 

Přenosné úložiště klíčů s kombinačním zámkem a lankem „Stor-A-Key“.

Přehled 

Přenosné úložiště klíčů „Stor-A-Key“ je cenově dostupné 
pouzdro na klíč s nastavitelným kombinačním zámkem a 
nastavitelným lankem pro připevnění. Vnitřní pěnová 
vložka zabraňuje vypadnutí klíče a v případě potřeby 
většího úložiště lze vyjmout. Tato konstrukce umožňuje 
jednoduché ovládání jednou rukou. Pouzdro je k dispozici 
ve třech atraktivních barvách a je využitelné 
v domácnosti, při sportu, rekreaci, …. 

Konstrukce a instalce 

Přenosné pouzdro s kombinačním zámkem „Stor-A-Key“ 
je vyroben z odolného, tvrzeného plastu, který je odolný 
vnějším vlivům. Má nastavitelné ocelové lanko, díky 
kterému jej připevníte kdekoliv (plot, batoh, stojan na 
kolo, zábradlí a další). 
Po nastavení správného kódu se Vám víko otevře, po 
jejím zavření změňte kombinaci abyste předešli otevření 
víka nepovolanou osobou. Chcete-li kabel uvolnit, 
stiskněte boční tlačítko a nyní můžete nastavit délku 
lanka dle potřeby. Pokud uzavřete pouzdro, tak se lanko 
uzamkne v dané poloze a lze jej odepnout nebo nastavit 
pouze při otevření pouzdra. Více o změně kódu a užívání 
naleznete v uživatelské příručce.  

Standardní vlastnosti 

 Cenově výhodné, uzamykatelné a univerzální 
úložiště na klíče 

 Pouzdro je vyrobeno z odolného plastu a je 
odolné vnějším vlivům 

 Připevnění pomocí nastavitelného ocelového 
lanka téměř ke všemu 

 Kombinační zámek s možností nastavit vlastní kód 
a kdykoli ho změnit 

 Ovládání jednou rukou 
 K dispozici ve třech atraktivních barvách 

Specifikace 

     Vnější rozměr  56 x 83 x 20 mm 

     Vnitřní rozměr  31 x 71 x 13,5 mm 

Objednávání 

Kód Popis 
001948 Přenosné úložiště klíčů s kombinačním 

zámkem a lankem „Stor-A-Key“ – Různé 
barevné varianty 

001845 Přenosné úložiště klíčů s kombinačním 
zámkem a lankem „Stor-A-Key“ – Modrá 

001858 Přenosné úložiště klíčů s kombinačním 
zámkem a lankem „Stor-A-Key“ – Žlutá 

001900 Přenosné úložiště klíčů s kombinačním 
zámkem a lankem „Stor-A-Key“ – Zelená 
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