2650EURD

Cadeado PushKey™
O cadeado Master Lock PushKey™ é uma cadeado portátil inovador. Simplesmente insira a chave – sem girar!
A abertura do cadeado pode conseguir-se com uma simples pressão na cabeça
da chave e, o mesmo acontece para fechar o cadeado, sem necessidade de
apertar excessivamente ou girar o pulso.
A cabeça grande e plana da chave facilita que se agarre até mesmo por pessoas com problemas de articulação ou pouca mobilidade no pulso.
O cadeado está desenhado para a maioria dos cacifos de hospitais e escolas.
PARA

DEFIENTES

PESSOAS MAIS
VELHAS

2650EURD

Características Específicas
Número do producto

2650EURD

Descrição

Cadeado PushKey™ para pessoas deficientes

Sistema de Fecho

Sistema de fecho com chave
Quatro chaves incluidas – duas com capas para a cabeça das chaves extra grandes

Características

• Sistema PushKey™
>N
 ão requere girar a chave ou apertar excessivamente para abrir o cadeado
• Inclui 4 chaves e 2 capas extra grandes para a cabeça das chaves
>F
 ácil de manejar mesmo para pessoas com problemas de articulação ou mobilidade limitada no
pulso
• Guia exclusive de chave que ajuda a inseri-la
>A
 juda para inserir a chave

Composição

• Corpo de zinco para maior resistência e segurança
• Arco de aço endurecido para extra resistência ao corte e à serra

Cor

Negro

Dimensões

• Largura do corpo: 61 mm
• Dimensões do arco: A : 7 mm B : 19 mm C : 23 mm

Número de pinos

Cilindro de 5 pinos

Largura

Nível de segurança
Garantia do produto

1

Insira a
chave

Garantia de Vida Limitada: Mais informação em www.masterlock.eu

2

Solte

3

Puxe

Guia exclusivo de chave
que ajuda a inseri-la

Mais informação acerca
do produto ou videos em
www.masterlock.eu
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