
CONTRE

Formato XL

Cadeado com 
teclas extra grande 
certificado  
Select Access®

CHAVES CHAVES 
DO CARRO

CARTÃO 
DE ACESSO

CHAVES DE 
EDIFÍCIOS

O ROUBO

PROTEGE OS SEUS BENS

CONTRA

Especialmente concebido para serviços de cuidados ao 
domicílio, empresas de CCTV e consumidores que procuram 
a derradeira solução para partilharem as suas chaves e 
cartões de acesso de forma segura.
A sua construção robusta em zinco foi concebida para 
suportar os mais rigorosos testes de ataque: certificação 
bySold Secure, Secured by Design (Reino Unido) e CNPP 
(França).  
O Select Access 5426EURD tem um compartimento de 
armazenamento extra grande que aceita a maioria dos tipos 
de chaves ou cartões de acesso.  
A combinação programável (14 dígitos) com botões fáceis de 
usar oferece até 16 000 códigos diferentes. 

CERTIFICADO POR

5426EURD



Controlo de acesso ideal para: 
Prestadores de cuidados médicos ao domicílio • Empresas de segurança •  Obras 

Propriedades comerciais • Residências •  Agências imobiliárias 

Especificidades produto

Referência 5426EURD

Descrição Cadeado com teclas extra largo certificado Select Access®

Proteção contra 
roubo Certificação bySold Secure, Secured by Design (Reino Unido) e CNPP (França)

Sistema de 
bloqueio Combinação programável (14 dígitos) com botões

Características

• Construção robusta em zinco que oferece mais resistência aos ataques

•  A combinação programável (14 dígitos) com botões fáceis de usar oferece até 16 000 códigos 
diferentes

• Mostradores espaçados para facilitar a composição do código

• Pega grande para uma utilização mais confortável

• Construção com porta embutida que oferece mais resistência aos ataques contra a alavanca

• Porta com dobradiças invisíveis para uma maior resistência a ataques com serras

• Tampa de plástico amovível que oferece ao Select Access uma maior resistência às intempéries 

•  Kit de montagem incluído: Parafusos de segurança, ferramenta de recodificação, gancho da chave e 
bandeja de plástico

Cor Cinzento

Dimensões Exterior (A x L x P): 
17,3 cm x 10,3 cm x 7,5 cm

Interior (A x L x P): 
13 cm x 6,6 cm x 2,2 cm

Capacidade / Peso bruto 0,14L / 2,8kg

Garantia do Produto Garantia Vitalícia Limitada: mais informações em www.masterlock.eu
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