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Technomax - SMKO 
 
megerősített bútorszéf kulcsos zárral 

• 3 mm-es acél test megerősített 8 mm-es előlappal 

• 8 mm-es lézervágott edzett acél ajtó 

• 90 fokos ajtónyitás rejtett zsanérokkal 

• egyirányú (SMKO 1, 2, 3) vagy háromirányú (SMKO 4) zárás  

22 mm-es kerek acél hevederekkel 

• felfúrás ellen mangán acéllappal védett zárszerkezet 

• 8 lamellás duplatollú biztonsági zár, kettő darab kulccsal 

• kivehető polc (magassága nem állítható) 

• 10 mm-es rögzítő furatok hátrafelé és lefelé 

• elegáns metálezüst színben 

• származás: Olaszország 

• Mabisz: C kategória 

• biztosítási értékhatár: 3.000.000,-Ft 

• riasztórendszerbe kötve: 6.000.000,-Ft 

 

 

 

 

 

 

 
Technomax - DMK 
 
bútor trezor kulcsos zárral 

• 5 mm-es acél test megerősített 10 mm-es előlappal 

• 10 mm-es lézervágott edzett acél ajtó 

• 90 fokos ajtónyitás rejtett zsanérokkal 

• egyirányú (DMK 3) vagy háromirányú (DMK 4-től) zárás  

22 mm-es kerek acél hevederekkel 

• felfúrás ellen mangán acéllappal védett zárszerkezet 

• 8 lamellás duplatollú biztonsági zár, kettő darab kulccsal 

• kivehető polc (magassága nem állítható) 

• 12 mm-es rögzítő furatok hátrafelé és lefelé 

• elegáns metálezüst színben 

• származás: Olaszország 

• Mabisz: D kategória 

• biztosítási értékhatár: 5.000.000,-Ft 

• riasztórendszerbe kötve: 10.000.000,-Ft 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Polc 
[db] 

Nettó ár 
[Ft] 

Bruttó ár 
[Ft]   

SMKO-1 220x280x150 210x270x90 6 10 0 27.551,- 34.990,- 

SMKO-2 220x280x200 210x270x140 9 11 0 29.606,- 37.600,- 

SMKO-3 220x350x300 210x340x240 19 17 1 33.504,- 42.550,- 

SMKO-4 280x400x350 270x390x290 31 24.5 1 41.102,- 52.200,- 
 

Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Polc 
[db] 

Nettó ár 
[Ft] 

Bruttó ár 
[Ft] 

  

DMK-3 220x350x300 200x340x245 18 25 1 41.354,- 52.520,- 

DMK-4 280x400x350 260x390x295 31 35.5 1 49.953,- 63.440,- 

DMK-5 350x470x350 330x460x295 47 47.5 1 60.906,- 77.350,- 

DMK-6 430x490x350 410x480x295 60 56 1 72.803,- 92.460,- 

DMK-7 490x430x400 470x420x345 70 61 1 76.102,- 96.650,- 
 

Fotó: Technomax - SMKO-3 típusú megerősített bútorszéf kulcsos zárral 

Fotó: Technomax - DMK-5 típusú bútor trezor kulcsos zárral 



Technomax - SMTO 
 
megerősített bútorszéf elektronikus zárral 

• 3 mm-es acél test megerősített 8 mm-es előlappal 

• 8 mm-es lézervágott edzett acél ajtó 

• 90 fokos ajtónyitás rejtett zsanérokkal 

• egyirányú (SMTO 1, 2, 3) vagy háromirányú (SMTO 4) zárás  

18 mm-es kerek acél hevederekkel 

• felfúrás ellen mangán acéllappal védett zárszerkezet 

• elektronikus számkombinációs zár 

• fólia billentyűzet 

• két felhasználói kód (6-10 számjegy) 

• manipuláció elleni védelem (3 téves kódbevitel után a zár 1 percre letilt) 

• elektronikus vésznyitás (külső elemmegtáplálással) 

• kivehető polc (magassága nem állítható) 

• 12 mm-es rögzítő furat hátrafelé és lefelé 

• elegáns metálezüst színben 

• származás: Olaszország 

• Mabisz: C kategória 

• biztosítási értékhatár: 3.000.000,-Ft 

• riasztórendszerbe kötve: 6.000.000,-Ft 

 

Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Polc 
[db] 

Nettó ár 
[Ft] 

Bruttó ár 
[Ft] 

  

SMTO-1 220x280x150 210x270x90 6 10 0 41.756,- 53.030,- 

SMTO-2 220x280x200 210x270x140 9 11 0 43.551,- 55.310,- 

SMTO-3 220x350x300 210x340x240 19 17 1 47.402,- 60.200,- 

SMTO-4 280x400x350 270x390x290 31 24.5 1 54.906,- 69.730,-  
 

Technomax - DMT 
 
bútor trezor elektronikus zárral 

• 5 mm-es acél test megerősített 10 mm-es előlappal 

• 10 mm-es lézervágott edzett acél ajtó 

• 90 fokos ajtónyitás rejtett zsanérokkal 

• egyirányú (DMT 3) vagy háromirányú (DMT 4-től) zárás 22 mm-es kerek acél hevederekkel 

• felfúrás ellen mangán acéllappal védett zárszerkezet 

• elektronikus számkombinációs zár 

• fólia billentyűzet 

• két felhasználói kód (6-10 számjegy) 

• manipuláció elleni védelem (3 téves kódbevitel után a zár 1 percre letilt) 

• elektronikus vésznyitás (külső elemmegtáplálással) 

• kivehető polc (magassága nem állítható) 

• 12 mm-es rögzítő furat hátrafelé és lefelé 

• elegáns metálezüst színben 

• származás: Olaszország 

• Mabisz: D kategória 

• biztosítási értékhatár: 5.000.000,-Ft 

• riasztórendszerbe kötve: 10.000.000,-Ft 

 

Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Polc 
[db] 

Nettó ár 
[Ft] 

Bruttó ár 
[Ft] 

  

DMT-3 220x350x300 200x340x245 18 25 1 58.457,- 74.240,- 
 

DMT-4 280x400x350 260x390x295 31 35.5 1 72.803,- 92.460,- 
 

DMT-5 350x470x350 330x460x295 47 47.5 1 83.709,- 106.310,- 
 

DMT-6 430x490x350 410x480x295 60 56 1 94.606,- 120.150,- 
 

DMT-7 490x430x400 470x420x345 70 61 1 97.858,- 124.280,-  

Fotó: Technomax - SMTO-3 típusú megerősített bútorszéf 

elektronikus zárral 



 
Burg Wachter - City Line 
 
duplafalú bútorszéf tűzvédelemmel 

• VDMA 24992 szerinti B biztonsági kategória 

• DIN 4102-A1 szerinti tűzálló szigetelés 

• minőségi duplafalú bútorszéf otthonába, irodájába 

• 40 mm vastag duplafalú acél test (flexelés ellen) 

• 50 mm vastag ajtó, 5 mm-es acél borítással 

• 90 fokos ajtónyitás erős jobboldali zsanérokkal 

• egyirányú zárás 25 mm-es forgó acél hevederekkel 

• mangán acéllappal védett zárszerkezet (fúrás ellen) 

• iratrendező mélység (mindkét típusnál) 

• kivehető, állítható magasságú polc 

• rögzítő furat lefelé és hátrafelé 

• elegáns világosszürke színben 

• származás: Németország 

• Mabisz: S2 kategória 

• biztosítási értékhatár: 2.500.000,-Ft 

• riasztórendszerbe kötve: 5.000.000,-Ft 
 

Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Polc 
[db] 

Nettó ár 
[Ft] 

Bruttó ár 
[Ft]   

C 1 278x402x376 209x336x294 20 29 1 47.811,- 60.720,- 

C 4 528x435x382 440x350x292 45 49 1 63.425,- 80.550,- 

* SecuSafe duplatollú kulcsos zárral +0,- +0,- 

** SecuTronic elektronikus számzárral +14.441,- +18.340,- 
 

 

* SecuSafe duplatollú kulcsos zár: 9 fogazott lamella finomnyitás elleni védelemmel, 1.000.000 feletti zárási variáció, 2 db 68 mm-es kulccsal, 
nyerskulcs típusa: Rohling 51 

** SecuTronic elektronikus számzár: 6 számjegyű kód, 1.000.000 kódvariáció, ikonos kijelző, kopásálló gombok, külső elemtartó, manipuláció 
elleni védelem büntetőidővel, 3 db Micro LR 03 AAA elemmel működik, billentyűzet 13 mm-re áll ki az ajtó síkjából 

 

 
Burg Wachter - Combi Line 
 
páncélszekrény 30 perces tűzvédelemmel 

• VDMA 24992 szerinti B biztonsági kategória 

• EN 14450 szerinti S2 biztonsági kategória 

• EN 15659 szerinti LFS30P tűzállósági kategória 

• minőségi páncélszekrény otthonába, irodájába 

• 30 perces tűzvédelem iratainak, fontos értékeinek 

• 60 mm vastag duplafalú acél test, hőszigetelő töltettel 

• 75 mm vastag testbe forduló ajtó (zsanérlevágás ellen) 

• 8 mm-es acél borítással és 8 mm-es hőszigetelő lappal 

• 90 fokos ajtónyitás jobboldali zsanérokkal 

• kétirányú zárás szabadalmaztatott felső tolóretesszel 

• 25 mm-es forgó, acél hevederek (flexelés ellen) 

• mangán acéllappal védett zárszerkezet (fúrás ellen) 

• iratrendező mélység (CL 20 és 40-nél) 

• kivehető, állítható magasságú polc 

• hőszigetelt rögzítő furat lefelé és hátrafelé 

• elegáns világosszürke színben 

• származás: Németország 

• Mabisz: D kategória 

• biztosítási értékhatár: 5.000.000,-Ft 

• riasztórendszerbe kötve: 10.000.000,-Ft 
 

Fotó: Burg Wachter - C 1 típusú duplafalú bútorszéf 

tűzvédelemmel, SecuTronic elektronikus számzárral 

Fotó: Burg Wachter - CL 40 típusú páncélszekrény 30 perces 

tűzvédelemmel, SecuTronic elektronikus számzárral 



Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Polc 
[db] 

Nettó ár 
[Ft] 

Bruttó ár 
[Ft] 

  

CL 10 320x435x380 205x320x232 15 44 1 58.157,- 73.860,- 

CL 20 360x495x445 245x380x297 27 61 1 79.622,- 101.120,- 

CL 40 560x495x445 445x380x297 50 77 1 107.134,- 136.060,- 

* SecuSafe duplatollú kulcsos zárral +0,- +0,- 

** SecuTronic elektronikus számzárral +15.614,- +19.830,- 

 

 

* SecuSafe duplatollú kulcsos zár: 9 lamellás biztonsági páncélszekrény zár, finomnyitás elleni védelem, 1.000.000 feletti zárási variáció, 2 db 
68 mm-es kulccsal, nyerskulcs típusa: Rohling 55 

** SecuTronic elektronikus számzár: 6 számjegyű kód, 1.000.000 kódvariáció, ikonos kijelző, kopásálló gombok, külső elemtartó, manipuláció 
elleni védelem büntetőidővel, 3 db Micro LR 03 AAA elemmel működik, billentyűzet 13 mm-re áll ki az ajtó síkjából 

 

 

 

 

Burg Wachter - Karat 
 
háromfalú páncélszekrény passzív zárral 

• EN 1143-1 szerint 0 biztonsági kategória 

• DIN 4102-A1 szerinti tűzálló szigetelés 

• kompakt háromfalú páncélszekrény tűzvédelemmel 

• erős háromfalú acél test (flexelés és lángvásás ellen) 

• 55 mm vastag ajtó, 8 mm-es speciális SM acél borítással 

• 90 fokos ajtónyitás erős jobboldali zsanérokkal 

• háromirányú zárás 16 x 32 mm-es acél hevederekkel 

• edzett acél rudak a hevederekben (átvágás ellen) 

• mangán acéllappal védett zárszerkezet (fúrás ellen) 

• rugós, műanyag pántos passzív zár (lángvágás ellen) 

• kiugró vészreteszek blokkolják az ajtó kinyitását 

• iratrendező mélység (mindkét típusnál) 

• kivehető, állítható magasságú polc 

• rögzítő furat lefelé és hátrafelé 

• elegáns metálezüst színben 

• származás: Németország 

• Mabisz: D kategória 

• biztosítási értékhatár: 5.000.000,-Ft 

• riasztórendszerbe kötve: 10.000.000,-Ft 
 

 

Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Polc 
[db] 

Nettó ár 
[Ft] 

Bruttó ár 
[Ft] 

  

MT 24 N 340x430x390 250x348x294 26 43 1 121.339,- 154.100,- 

MT 26 N 530x430x390 440x348x294 45 60 1 195.543,- 248.340,- 

* SecuSafe duplatollú kulcsos zárral +0,- +0,- 

** SecuTronic elektronikus számzárral +26.189,- +33.260,- 

*** FingerScan ujjlenyomatolvasós számzárral +46.268,- +58.760,- 

 

* SecuSafe duplatollú kulcsos zár: 10 lamellás átkódolható páncélszekrény zár, finomnyitás elleni védelem, 50.000.000 feletti zárási variáció, 2 
db 80 mm-es kulccsal. Előnye: zárhoz új kulcs tanítható a zárszerkezet cseréje nélkül (pl.: kulcselvesztés esetén) 

** SecuTronic elektronikus számzár: 1 mesterkód, 9 felhasználói kód és 300 távirányító (E-Key) kezelése, 1.000.000 kódvariáció, nagyméretű 
LCD kijelző, magyar nyelvű menü, kopásálló gombok, külső elemtartó, manipuláció elleni védelem büntetőidővel, 2 db Mignon LR 6 AA elemmel 
működik, billentyűzet 16 mm-re áll ki az ajtó síkjából. TSE 5400 szoftver segítségével: felhasználónevek, hozzáférési idők és jogosultságok, naptár 
funkciók programozása, eseménymemória kiolvasása 

*** FingerScan ujjlenyomatolvasós számzár: 1 mesterkód, 9 felhasználói kód, 24 ujjlenyomat és 300 távirányító kezelése, 1.000.000 
kódvariáció, nagyméretű LCD kijelző, magyar nyelvű menü, kopásálló gombok, külső elemtartó, manipuláció elleni védelem büntetőidővel, 2 db 
Mignon LR 6 AA elemmel működik, billentyűzet 32 mm-re áll ki az ajtó síkjából. TSE 5400 szoftver segítségével: felhasználónevek, hozzáférési idők 
és jogosultságok, naptár funkciók programozása, eseménymemória kiolvasása 

Fotó: Burg Wachter - MT 26 N típusú háromfalú páncélszekrény 

passzív zárral, FingerScan ujjlenyomatolvasós számzárral 



Wertheim - AMT 
 
betontöltetű páncélszekrény passzív zárral 

• EN 1143-1 szerint I biztonsági kategória 

• többrétegű acél test (vékonyított a maximális térfogatért) 

• 95mm vastag, többrétegű acél ajtó (szervizkulcsos) 

• 25mm-es speciálisan megerősített beton töltet a testben és az ajtóban (lángvágás és flexelés ellen) 

• 20mm-re kiemelkedő kör alakú alumínium kilincs 

• 180 fokos ajtónyitás, erős külső zsanérokkal 

• rögzítő fülek a zsanéroldalon (zsanérlevásás ellen) 

• háromirányú zárás tömör acél hevederekkel (15x90mm-es oldalra, 10x50mm-es felfelé és lefelé) 

• rozsdamentes belső szerkezet és kilincsmű (werk) 

• mangán acéllappal védett zárszerkezet (fúrás ellen) 

• rugós, műanyag huzalos passzív zár (felfúrásra, átvágásra és zárbeütésre is aktiválódik) 

• huzal elszakadása után a páncélszekrény nem nyitható 

• alsó és hátsó kábelátvezető furat (riasztókábelnek) 

• felfogató lap rezgésérzékelőnek (testen és az ajtón is) 

• kettő 13mm-es rögzítő furat lefelé és egy hátrafelé 

• kivehető és állítható magasságú polc(ok) 

• alapkivitelben világosszürke (RAL 7035) színben 

• többféle zárkombinációval és kiegészítővel is rendelhető 

• prémium kategóriájú páncélszekrény igényeseknek 

• származás: Ausztria 

• Mabisz: E kategória 

• biztosítási értékhatár: 8.000.000,-Ft 

• riasztórendszerbe kötve: 16.000.000,-Ft 
 

 

Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Polc 
[db] 

Nettó ár 
[Ft] 

Bruttó ár 
[Ft] 

  

AMT-0400 410x545x435 360x495x310 55 130 1 151.575,- 192.500,- 

AMT-0600 590x545x435 540x495x310 83 160 1 190.126,- 241.460,- 

AMT-0800 770x545x435 720x495x310 110 190 1 234.378,- 297.660,- 

AMT-1000 950x545x435 900x495x310 138 235 2 271.173,- 344.390,- 

AMT-1200 1130x545x435 1080x495x310 166 270 2 297.898,- 378.330,- 

AMT-1500 1490x545x435 1440x495x310 221 310 3 365.362,- 464.010,- 

* Cawi Optima 2648 kulcsos zárral +0,- +0,- 

** NL Lock ML 6740 mechanikus számzárral +20.559,- +26.110,- 

*** NL Lock EM 2020 elektronikus számzárral +37.929,- +48.170,- 

Cawi kulcsos + ML 6740 mechanikus számzárral +28.063,- +35.640,- 

Cawi kulcsos + EM 2020 elektronikus számzárral +45.433,- +57.700,- 

ML 6740 mechanikus + EM 2020 elektronikus számzárral +65.984,- +83.800,- 

belső trezor nélkül +0,- +0,- 
 

180 mm magas belső trezorral +40.748,- +51.750,- 
 

360 mm magas belső trezorral +44.252,- +56.200,- 
  

* Cawi Optima 2648 kulcsos zár: 8 fogazott lamella finomnyitás elleni védelemmel, 1.000.000 feletti zárási variáció, 2 db 95 mm-es kulccsal 

** NL Lock ML 6740 mechanikus számzár: 3 tárcsás mechanikus számzár 

*** NL Lock EM 2020 elektronikus számzár: 6 számjegyű kód, 1.000.000 kódvariáció, gumi gombok, külső elemtartó, manipuláció elleni 
védelem büntetőidővel, 1 db 6LR61 9 V-os blokk elemmel működik, billentyűzet 40 mm-re áll ki az ajtó síkjából 

 

 

Fotó: Wertheim - AMT-0600 típusú betontöltetű 

páncélszekrény passzív zárral, Cawi kulcsos + EM 

2020 elektronikus számzárral 



GST Tresor - Karlsruhe 
 
tűzálló irodai páncélszekrény 

• EN 1143-1 szerint I biztonsági kategória 

• EN 15659 szerinti LFS30P tűzállósági kategória 

• MSZ EN 1143-1 szerint EU I ellenállási fokozat 

• 30 perces tűzállóság dokumentumok részére 

• 840C-on a belső hőmérséklet 150C alatt marad 

• duplafalú acél test, speciális hőszigetelő töltettel 

• 94 mm vastag, duplafalú acél ajtó, speciális töltettel 

• speciális füst,- és vízszigetelő tömítés az ajtóban 

• 180 fokos ajtónyitás a külső zsanéroknak köszönhetően 

• háromirányú zárás, 25 mm-es kerek, acél hevederekkel 

• erős rögzítő fülek a zsanéroldalon 

• felfúrás ellen mangán acéllappal védett zárszerkezet 

• Karlsruhe 9 és 10 duplaszárnyú ajtóval készül 

• állítható magasságú polcok 

• rögzítő furat lefelé 

• világosszürke (RAL 7035) szín 

• származás: Németország 

• Mabisz: E kategória 

• biztosítási értékhatár: 8.000.000,-Ft 

• riasztórendszerbe kötve: 16.000.000,-Ft 

 
 
 
 
 

* Cawi Optima 2648 kulcsos zárral +0,- +0,- 

** NL Lock ML 6740 mechanikus számzárral +20.559,- +26.110,- 

*** NL Lock EM 2020 elektronikus számzárral +37.929,- +48.170,- 

Cawi kulcsos + ML 6740 mechanikus számzárral (Karlsruhe 4-től) +28.063,- +35.640,- 

Cawi kulcsos + EM 2020 elektronikus számzárral (Karlsruhe 4-től) +45.433,- +57.700,- 

ML 6740 mechanikus + EM 2020 elektronikus számzárral (Karlsruhe 4-től) +65.984,- +83.800,- 

belső trezor nélkül +0,- +0,- 

180 mm magas belső trezorral (Karlsruhe 4-től 8-ig) +15.339,- +19.480,- 

370 mm magas belső trezorral (Karlsruhe 9-től 10-ig) +17.528,- +22.260,- 

* Cawi Optima 2648 kulcsos zár: 8 fogazott lamella finomnyitás elleni védelemmel, 1.000.000 feletti zárási variáció, 2 db 120 mm-es kulccsal 

** NL Lock ML 6740 mechanikus számzár: 3 tárcsás mechanikus számzár 

*** NL Lock EM 2020 elektronikus számzár: 6 számjegyű kód, 1.000.000 kódvariáció, gumi gombok, külső elemtartó, manipuláció elleni 
védelem büntetőidővel, 1 db 6LR61 9 V-os blokk elemmel működik, billentyűzet 40 mm-re áll ki az ajtó síkjából 

Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Polc 
[db] 

Nettó ár 
[Ft] 

Bruttó ár 
[Ft] 

  

Karlsruhe-1 375x495x472 229x355x293 24 65 1 112.150,- 142.430,- 

Karlsruhe-2 475x385x472 329x245x293 24 64 1 116.535,- 148.000,- 

Karlsruhe-3 475x495x472 329x355x293 34 75 1 122.228,- 155.230,- 

Karlsruhe-4 675x495x472 529x355x293 55 96 1 138.874,- 176.370,- 

Karlsruhe-5 825x495x472 679x355x293 71 110 1 150.701,- 191.390,- 

Karlsruhe-6 1175x705x527 1029x565x348 202 193 2 196.260,- 249.250,- 

Karlsruhe-7 1525x705x527 1379x565x348 271 236 3 239.630,- 304.330,- 

Karlsruhe-8 1875x705x527 1729x565x348 340 284 4 283.441,- 359.970,- 

Karlsruhe-9 1875x955x527 1729x815x348 490 353 4 382.882,- 486.260,- 

Karlsruhe-10 1875x1305x527 1729x1165x348 701 448 4 440.709,- 559.700,- 

Fotó: GST Tresor - 

Karlsruhe-7 típusú tűzálló 

irodai páncélszekrény, Cawi 

Optima 2648 kulcsos zárral 



 
First Alert - 2011 F 
tűzálló kazetta 

termékleírás hamarosan 
 

 

  Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Bruttó ár 
[Ft]   

  2011F 150x355x260 90x285x180 4.6 6.9 9.020,- 
 

 
 
First Alert - 2013 F 
víz- és tűzálló kazetta 

termékleírás hamarosan 
 

 

  Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Bruttó ár 
[Ft]   

  2013F 155x354x283 0x0x0 4.9 6.6 9.500,- 
 

 
 
First Alert - 2017 F 
víz- és tűzálló kazetta 

termékleírás hamarosan 
 

 

  Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Bruttó ár 
[Ft]   

  2017F 150x410x295 90x335x215 6.5 9.5 12.550,- 
 

 
 
First Alert - 2037 F 
víz- és tűzálló függ ő mappatartó 

termékleírás hamarosan 
 

 

  Termék 
megnevezése 

Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Bruttó ár 
[Ft]   

  2037F 330x410x295 260x305x215 17.1 16.9 20.460,- 
 

 
 
First Alert - H2040WF 
víz- és tűzálló adattároló kazetta 

termékleírás hamarosan 
 

 
 
 
 
 
 
 
További információkért vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal: email: wellgold@wellgold.hu  Tel:+36-30/55-243-77 

  
Termék 

megnevezése 
Külső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Belső méret [mm] 
mag x szél x mély 

Űrtart 
[l] 

Tömeg 
[kg] 

Bruttó ár 
[Ft] 

  

  2040WF 330x410x295 150x210x125 3.9 28.6 59.290,- 
 
 

UL class 350 szerint bevizsgált tűzálló kazetta, 30 perces tűzvédelem iratoknak (843?C-on 
tesztelve), dokumentumok, okiratok, CD, DVD, pendrive, memóriakártya, merevlemez... 

 

UL class 350 szerint bevizsgált tűzálló kazetta, 30 perces tűzvédelem iratoknak (843?C-on 
tesztelve), 8 órás vízállóság (33 cm mély vízben tesztelve), dokumentumok, okiratok,... 

 

UL class 350 szerint bevizsgált tűzálló kazetta, 30 perces tűzvédelem iratoknak (843?C-on 
tesztelve), 8 órás vízállóság (33 cm mély vízben tesztelve), dokumentumok, okiratok,... 

 

UL class 350 szerint bevizsgált tűzálló kazetta, 30 perces tűzvédelem iratoknak (843?C-on 
tesztelve), 8 órás vízállóság (33 cm mély vízben tesztelve), dokumentumok, okiratok,... 
 

 

UL class 350 szerint bevizsgált tűzálló kazetta, 60 perces tűzvédelem adathordozóknak 
(843?C-on tesztelve), 8 órás vízállóság (33 cm mély vízben tesztelve), CD, DVD, pendrive,... 

 


