
CONTRE

Formaat XL

Extra grote 
gecertificeerde 
sleutelkluis  
Select Access®

SLEUTELS AUTOSLEUTELS TOEGANGSKAARTEN KANTOORSLEUTELS

DIEFSTAL

BESCHERMT UW BEZITTINGEN

TEGEN

Speciaal ontworpen voor thuiszorgdiensten, beveiligings-
bedrijven en consumenten die op zoek zijn naar de ultieme 
oplossing om hun sleutels en toegangskaarten veilig te delen.

 De robuuste constructie van zink is ontworpen om de zwaarste 
braaktesten te kunnen doorstaan: gecertificeerd door Sold 
Secure, Secured by Design (VK) en CNPP (Frankrijk). 

Select Access 5426EURD heeft een extra grote opslagruimte 
geschikt voor de meeste soorten sleutels en toegangskaarten. 

(14 cijfers) met de mogelijkheid tot 16.000 verschillende 
codes.

GECERTIFICEERD DOOR

5426EURD



De ideale oplossing om de toegang te delen:
Thuiszorg • Beveiligingsbedrijven • Bouwplaatsen • Industrieterreinen • Woonhuizen • Seizoensgebonden verhuur

Specificaties

Referentie 5426EURD

Beschrijving Extra grote gecertificeerde sleutelkluis Select Access®

Bescherming 
tegen diefstal Gecertificeerd door Sold Secure, Secured by Design (VK) en CNPP (Frankrijk)

Vergrendelings
systeem Herinstelbare combinatie met druktoetsen (14 cijfers)

Kenmerken

• Robuuste constructie van zink voor een betere bescherming tegen ni braak

•  Gemakkelijk in te drukken toetsen en instelbare combinatie (14 cijfers) met mogelijkheid van 16.000 
verschillende codes

• Ruimte tussen toetsen om code eenvoudig in te voeren

• Grote hendel voor meer gebruiksgemak

• Verzonken deurconstructie voor betere bescherming tegen aanvallen met een hefboom

• Onzichtbare scharnierdeur voor meer weerstand tegen aanvallen met een zaag

• Verwijderbare plastic cover om de Select Access tegen slecht weer te beschermen 

• Installatiekit inbegrepen: Veiligheidsschroeven, Coderingsgereedschap, Sleutelhaak en Plastic bakje

Kleur Grijs

Afmetingen Buitenkant (H x B x D): 
17,3 cm x 10,3 cm x 7,5 cm

Binnenkant (H x B x D): 
13 cm x 6,6 cm x 2,2 cm

Inhoud / Brutogewicht 0,14L / 2,8kg

Productgarantie Beperkte levenslange garantie: meer informatie op www.masterlock.eu
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