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Clavisio sleutelkluis zonder montagetoebehoren en sleutels

Extra Zwaar Inbraakwerende (SKG***) behuizing voor de decentrale opslag van sleutels

Afmetingen: gesloten 230 x 60mm, geopend 310 x 60mm

Leveringsomvang: sleutelkluis, interieur en sleutelring

Levering binnen een in samenspraak bepaald sluitplan van gelijksluitende groepen

Bij bestelling a.u.b. het nummer van de gewenste sluiting vermelden

 Clavisio sleutelkluis zonder montagetoebehoren en sleutels NXXXXXXMSKGS 275,00€   332,75€    

Montageset voor muurmontage Clavisio sleutelkluis

Set voor SKG*** gecertificeerde montage op baksteen en beton gevels  

Leveringsomvang: 3 keilbouten M8, 1 sluitring, 3 afstandsbussen, 3 keilbouthulzen M8

Montageset voor muurmontage Clavisio sleutelkluis CLOPMSMM 10,00€     12,10€      

Montageset voor SNAP-ON deurmontage Clavisio sleutelkluis

Set voor SKG*** gecertificeerde montage op naar binnen draaiende houten deuren*  

*Standaard geschikt voor stompe deuren 38 en 40 mm. nominaal

Leveringsomvang:rvs beugel, rvs achterplaat, blokkeerstrip, vulplaatje en rvs schroeven

Montageset voor SNAP-ON deurmontage Clavisio sleutelkluis CLOPMSSO 34,00€     41,14€      

Clavisio mechanische sleutel

Sleutel passend op sluiting (gelijksluitende groep) binnen overeengekomen sluitplan

Elke sluiting wordt berekend met volgcode A t/m E 

( A=initieel te gebruiken, B t/m E kunnen resp. worden ingezet na ev. sleutelverlies)

Individueel genummerd binnen de sluiting voor individuele verantwoordelijkheid

Bij bestelling a.u.b. het nummer van de gewenste sluiting en de volgcode vermelden

Sleutels op bestaande sluiting zijn alleen te bestellen door certificaathouder sluitplan

Clavisio mechanische sleutel NXXXXXXSLMSKX 18,00€     21,78€      
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