
Het delen van toegang tot uw huis, 
uw vakantiewoning of verschillende 
bedrijfsvestigingen was nog nooit 
zo eenvoudig en praktisch.

De Universele Select Access® 5420EURD van Master Lock® is de enige be-
veiligde bergruimte voor sleutels op de markt die direct op de deurklink kan 
worden gemonteerd dankzij zijn verstelbare handgreep. 

Hij is eenvoudig te installeren en past op de meeste soorten deurklinken, 
hij biedt een afneembare en verplaatsbare beveiliging zodat hij op ver-
schillende plaatsen kan worden gebruikt. Het is de perfecte oplossing om 
eenvoudig sleutels te delen zonder dat een specifi eke installatie nodig is. 
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Specifi caties product

Referentie 5420EURD

Beschrijving Formaat M
Universele Select Access®

Bescherming 
tegen diefstal

Blok van zink, onzichtbare scharnier en verzonken binnenvak 
voor betere weerstand tegen deurblokkeringen

Vergrendelings
systeem Programmeerbare combinatie van 4 cijfers

Kenmerken

•  In hoogte verstelbare handgreep die op de meeste deurklinken past: 
kruk, knop, enz

•  Biedt u een afneeenmbare oplossing en verplaatsbare beveiliging 
zodat hij op verschillende plaatsen kan worden gebruikt

•  Zinken constructie voor betere weerstand tegen inslag of braak

•  Verzonken deur voor betere weerstand tegen breekijzereffect

•  Programmeerbare combinatie van 4 cijfers, tot 10 000 beschikbare 
codes

• Groot wiel voor eenvoudige invoer van de combinatie

• Grote klink voor een eenvoudige en snelle opening met een hand

•  Grote opbergruimte ter beveiliging van verschillende sleutels en 
toegangskaarten

•  Afneembare plastic bescherming om Select Access tegen slechte 
weersomstandigheden te beschermen en ervoor te zorgen 
dat hij minder opvalt

Kleur Grijs

Afmetingen Buitenkant (H x B x D): 
12.6 cm x 7.2 cm x 5.2 cm

Binnenkant (H x B x D): 
10.3 cm x 5.7 cm x 2.5 cm

Inhoud / Brutogewicht 520g

Productgarantie Beperkte levenslange garantie

De ideale oplossing om de toegang te delen:
Woonhuizen • Seizoensgebonden verhuur • Bouwplaatsen • Industrieterreinen • Offi ces 

Meer informatie over het 
product en foto’s op:
www.masterlock.eu

Geschikt voor deurklinken 
van type: 
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