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Produktový list 

Klíčové trezory Indigo a Indigo XL pro automobilový průmysl 

Přehled 

Klíčový trezor se zámkem Indigo pro automobilový trh 
vám umožní se více zaměřit na prodej a zákazníky a mít 
klíče k danému vozu vždy k dispozici. Indigo je 
zkonstruován z hliníkové slitiny, která je využívána 
v leteckém průmyslu a díky tomu jsou trezory řady Indigo 
velmi lehké a přitom mají nejvíc úložného prostor ze všech 
námi nabízených klíčových trezorů. Řada Indigo byla 
navržena speciálně pro automobilový průmysl. Tento 
design navržení funkce uzamčení má patentovaný systém 
klíčů což umožňuje přístup pouze těm, kteří mají správně 
kódovaný klíč. Během denního provozu máte klíče vždy 
k dispozici a v noci většina prodejců klíče ze schránky 
vyjme a nechá ji otevřenou na voze. Druhý den vloží klíče 
od vozu do schránky a zavře ji. K tomuto úkonu není nutný 
žádný hlavní klíč. 

Standardní vlastnosti 

 Konstrukce z ultralehkého materiálu využívaného 
v letectví 

 K dispozici jsou dvě velikosti – Indigo a Indigo XL 
 Konstrukce s možností uzavření schránky bez  
  použití klíče 
 Bezpečnostní zámek schránky 
 Odolná konstrukce 

Výhody 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Pro trezory 
Indigo a Indigo XL  

jsou k dispozici vnitřní 
schránky, které blokují signál 

z dálkových ovladačů. 
 

 
 

 Rychlejší obsluha potenciálních zákazníků 
 Výrazné zlepšení efektivity využití času prodejce 
 Prodejce je stále s potenciálním zákazníkem 
 Rychlé vložení klíčů a snadná obsluha 

 

Kódy pro objednání 

Kód Popis 
001542-01 Klíčový trezor Indigo pro automobilový 

průmysl s dlouhým okenním úchytem 

001646-01 Klíčový trezor Indigo pro automobilový 
průmysl s prodlouženým okenním úchytem 

43518-00 Typový štítek pro trezory řady Indigo a 
Magnum 

001548 Klíčový trezor Indigo pouze schránka bez 
zámku 

002270 Klíčový trezor Indigo XL pouze schránka bez 
zámku 

001541 Klíčový trezor Indigo pro automobilový 
průmysl, pouze schránka bez zámku 
pro dlouhý okenní úchyt 

001523-01 Náhradní zámek s klíči 

001349-01 Průmyslová verze Indigo pro pevnou montáž 

10092163G1-01 Průmyslová verze Indigo pro pevnou montáž 
pouze schránka bez zámku 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indigo, Indigo XL 

 


