Altera – Exclusiviteit en klasse
Er zijn veel dingen die een speciale bescherming nodig
hebben; geld, mobiele telefoons, sieraden of
bedrijfsgegevens in de vorm van papier of data... iedereen
heeft wel iets van (persoonlijke) waarde.
De Altera combineert een modern design, individuele
functionaliteit en hoge zekerheid. In uw kantoor,
verkoopruimte of thuis in uw werkkamer. De Altera past in
ieder interieur. Laat u inspireren en stel de optimale
brandkast voor uw interieur samen!

Inbraakwerende kast
Specificaties:


Inbraakwerend volgens EN 1143-1, Grade II.



Dekkingsindicatie € 25.000 voor contant geld, € 50.000 voor kostbaarheden.



Uitermate hoge weerstand tegen aanvallen met mechanisch en/of thermisch gereedschap.



3-wandige deur, deurdikte 120 mm, veelal uit massief hoogwaardig staal, met meerwandige
deurconstructie.

 3-zijdige vergrendeling door 40 mm dikke massieve schoten en solide grijpprofiel aan
Dujardin
Geldtransportluik RMGTL4
scharnierzijde.



Deuropening 180˚.

 Naar wens
uit te voeren met diverse sloten.
Technische
specificaties:
 Standaard voorbereid voor een degelijke vloerverankering.
Constructie
 Bovenzijde voorzien van linoleum werkblad met twee stroomaansluitingen (220 Volt).
Het buiten- en binnenpaneel, alsmede de bodemplaat zijn uitgevoerd in roestvast
staal. In het binnendeurtje is een venster aangebracht van slagvast en kogelwerend
materiaal. Beide deurtjes zijn voorzien van een dagschoot.
Toepassing

Dujardin Waardekasten Altera
Technische specificaties:
Standaarduitvoering
Artikel
Kluis, sokkel, handgreep en sierlijsten
Werkblad met stroomaansluiting
Bekleding zijden en achterwand
Slotwerk**
Bekleding binnenzijde deur
Bekleding binnenzijde body

Kleur
Aluminium of zwart
Zwart
Diversen
Aluminium of zwart
Transparant
Wit aluminium

Opties (op aanvraag)
Artikel
Medialegbord met stroomaansluiting
Legbord
Hangmappenframe
Afsluitbare binnenkast

Kleur
Wit aluminium
Wit aluminium
Wit aluminium
Wit aluminium

Model
Altera 30
Model
Altera 30

Buitenafmetingen (mm)*
H
B
D
1213
873
630
Inhoud
(liter)
250

Materiaal
Staal
Linoleum
Diversen
Aluminium of Kunststof
Plexiglas
-

Materiaal
Staal
Staal
Staal
Staal

Binnenafmetingen (mm)
H
B
D
910
695
400

Gewicht
(kg)
620

* Buitenafmetingen exclusief deurbeslag
** Afhankelijk van slotkeuze (sleutelslot, mechanisch of elektronisch codeslot)

Prachtig leder

Exclusief hout

Geweven goud

Edel aluminium

Modern Acryl

‘



Specialist in kluizen en bouwkundige beveiliging



Advies, installatie en service



Maatwerkoplossingen

