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PRODUCT

VERVANGINGS-

BIJ BRAND
GARANTIE

De kluis met elektronisch combinatieslot van Master 
Lock formaat L is ontworpen om de meest waardevolle 
voorwerpen (juwelen, geld, elektronische apparaten, 
waardepapieren (formaat A4), multimediadragers 
en familieaandenken) te beschermen tegen brand, 

waterschade en diefstal. De 3 grote mobiele stalen 
pennen (60% groter dan bij de meeste traditionele 
kluizen) en de scharnier die bestand is tegen 
losrukken maken dat de kluis bijzonder robuust is.

LFW082FTC



Help
 

Uw hulp 
code 
vinden  

Uw verloren 
sleutels 
vervangen  

Maandag 
tot vrijdag

Gratis nummer via een vaste lijn :  vanuit België : 0800-7-9429
vanuit Frankrijk : 0800-90-0766 vanuit Duitsland :  0800-182-8461

Nummer via een andere land
001-800-828-1438

Een vraag ? Gelieve onze dienst na verkoop te contacteren

Specifi citeiten product

Referentie LFW082FTC

Beschrijving Kluis met digitaal combinatieslot - Formaat L

Diefstal-
beveiliging

3 mobiele stalen pennen met een diameter van 2,5cm en een scharnier bestand tegen losrukken, voor 
een grotere bescherming tegen aanvallen van buitenaf.

Brandbeveiliging
Gemologeerde vuurvaste kluis UL/ETL voor een weerstand van 60 minuten tegen vuur met 
temperaturen tot 927°C. Beschermt documenten, offi ciële papieren en multimediadragers (CD, USB-
stick…) in geval van brand.

Bescherming te-
gen waterschade

Gehomologeerd ETL bij onderdompeling in 12 cm water gedurende 24 uren. Gegarandeerde 
bescherming van documenten en andere waardevolle voorwerpen tegen waterschade.

Systeem van 
vergrendeling

Programmeerbaar elektronisch combinatieslot met klavier met achterverlichting: 2 programmeerbare 
codes + 1 fabriekscode (niet wijzigbaar)

Kenmerken
• Binnenverlichting, verstelbare plankje en deur met bergruimte (sleutelhaken en compartimenten)
• Verankeringskit inbegrepen

Constructie Vurvaste en waterdichte stalen constructie

Kleur Zwart

Afmetingen Buitenkant (H x B x D) :
34,8 cm x 41,5 cm x 49,1 cm

Binnenkant (H x B x D) :
24,4 cm x 31,9 cm x 29,2 cm

Dikte van de deur :
91,4 mm

Dikte van de kast :
40,6 mm

Inhoud / Brutogewicht 22,79 liter / 35,7 kg

Batterijen Werkt op 4 alkalische batterijen LR03 1,5V AAA (niet inbegrepen)

Meer foto’s en
productinfo’s op 

www.masterlock.eu/safeswww.masterlock.eu/safes
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