5420EURD

Formato M

Select Access®
Universal

Partilhar o acesso à sua casa,
às casas de férias ou a diferentes espaços comerciais
nunca foi tão simples e prático.
O Select Access® Universal 5420EURD da Master Lock® é a única armazenagem segura para as chaves, existente no mercado, que se fixa directamente no puxador da porta, graças à sua argola ajustável.
Fácil de instalar, ele adapta-se à maior parte dos tipos de puxadores e oferece uma segurança amovível e nómada que se pode utilizar em diferentes
locais. É a solução perfeita para partilhar facilmente as suas chaves, sem
nenhuma instalação específica necessária.
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Características do Produto
Referência

5420EURD

Descrição

Formato M
Select Access® Universal

Proteção contra
roubo

Corpo em zinco, dobradiça invisível e compartimento interno reforçado
para proporcionar uma melhor resistência aos bloqueios de portas

Sistema de
bloqueio

Combinação programável de 4 algarismos
• Argola ajustável em altura, adaptando-se à maior parte dos
puxadores de portas: pegas, botões, etc...
• Solução amovível, oferecendo uma segurança amovível e nómada
que se pode utilizar em diferentes locais.
• Construção em zinco para proporcionar uma melhor resistência
aos ataques.
• Porta reforçada para oferecer mais resistência contra os efeitos
dos pés-de-cabra.
• Combinação programável de 4 algarismos, até 10 000 códigos
disponíveis.
• Grandes aros espaçados para criar mais facilmente a sua
combinação.
• Grande loquete de abertura para proporcionar uma abertura
mais fácil e mais rápida, com uma única mão.
• Grande capacidade de arrumação para guardar várias chaves
e cartões de acesso.
• Revestimento de protecção, em plástico, amovível, para proteger
o Select Access das intempéries e garantir a maior discrição.

Características

Cor

Cinza

Dimensões

Exterior (A x L x P):
12,6 cm x 7,2 cm x 5,2 cm

Capacidade / Peso bruto

520g

Garantia do Produto

Garantia de vida limitada

Adequa-se aos puxadores
de tipo:

Mais informações
e fotos em:
www.masterlock.eu

Interior (A x L x P):
10,3 cm x 5,7 cm x 2,5 cm

Controlo de acesso ideal para:
Residências • Casas de férias • Agências imobiliárias • Obras • Locais comerciais
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