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RV.TSA.12022.C
Kódový, cestovní TSA visací zámek s indikátorem otevření.
Certifi kace TSA umožnuje letištní kontrole otevření zámku bez poškození.  
Červený kroužek u třmene zámku informuje, 
že zámek byl otevřen.
Nastavení vlastní kombinace, kterou můžete 
kdykoliv změnit.
1.000 kombinací zámku.
Materiál: slitina zinku a ocel
Barva: černá
Hmotnost netto: 0,07 kg

197,-
( 238,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0755-0004 RV.TSA.12022.C 197,- 
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RV.TSA.21011.C
Cestovní, TSA visací zámek na zavazadla. 
Certifi kace TSA umožnuje letištní kontrole otevření 
zámku bez poškození.  
Zamykání bez klíče – zatlačením třmenu.
Materiál: slitina zinku a ocel
Barva: černá
Hmotnost netto: 0,03 kg
Balení vč. 2 ks klíčů

148,-
( 179,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0755-0001 RV.TSA.21011.C 148,- 
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RV.TSA.335.C
Kódový, cestovní TSA visací zámek na zavazadla. 
Certifi kace TSA umožnuje letištní kontrole otevření 
zámku bez poškození. Nastavení vlastní kombinace, 
kterou můžete kdykoliv změnit.
1.000 kombinací zámku.
Materiál: tvrzený plast a ocel
Barva: černá
Hmotnost netto: 0,03 kg

148,-
( 179,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0755-0002 RV.TSA.335.C 148,- 
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RV.TSA.719.S
Kódový cestovní TSA lankový zámek na zavazadla. 
Certifi kace TSA umožnuje letištní kontrole otevření 
zámku bez poškození. 
Nastavení vlastní kombinace, kterou můžete 
kdykoliv změnit. 1.000 kombinací zámku.
Materiál: slitina zinku a ocel, Barva: stříbrná 
Hmotnost netto: 0,06 kg

197,-
( 238,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0755-0003 RV.TSA.719.S 197,- 
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RV.TSA.319.C
Kódový, cestovní TSA popruh na zavazadla.
Certifi kace TSA umožnuje letištní kontrole 
otevření zámku bez poškození.  
Materiál: syntetická látka a tvrzený plast
Barva: černo – červená
Rozměr popruhu š/d: 50 x 2000 mm
Hmotnost netto: 0,07 kg

280,-
( 339,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0755-0005 RV.TSA.319.C 280,- 

RV.TSA.319.C
Kódový, cestovní TSA popruh na zavazadla.
Certifi kace TSA umožnuje letištní kontrole 
otevření zámku bez poškození.  
Materiál: syntetická látka a tvrzený plast
Barva: černo – červená
Rozměr popruhu š/d: 50 x 2000 mm
Hmotnost netto: 0,07 kg 20
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KS.133
Ocelový sejf na klíče – 133 háků. Elektronický zámek 
s možností nastavení MASTER kódu. 
Výškově nastavitelné lišty s háky na klíče. 
Barevné jmenovky s kroužky na klíče. 
Rozměr š/v/h: 420 x 650 x 200 mm
Hmotnost netto: 20 kg
Síla materiálu: dveře 4 mm, plášť 1,5 mm
Balení vč. baterií, mont. materiálu 
a 2 ks nouzových klíčů.
  Barva: slonová kost (RAL 7035)

4.040,-
( 4.888,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0849-0016 KS.133 4.040,- 
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a 2 ks nouzových klíčů.
  Barva: slonová kost (RAL 7035)

KS.48
Ocelový sejf na klíče – 48 háků. Elektronický zámek 
s možností nastavení MASTER kódu. 
Výškově nastavitelné lišty s háky na klíče. 
Barevné jmenovky s kroužky na klíče. 
Rozměr š/v/h: 300 x 360 x 100 mm
Hmotnost netto: 8 kg
Síla materiálu: dveře 4 mm, plášť 1,5 mm
Balení vč. baterií, mont. materiálu 
a 2 ks nouzových klíčů. 
Barva: slonová kost (RAL 7035)

2.395,-
( 2.898,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0849-0015 KS.48 2.395,- 
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RS.30.K
Ocelový sejf s mechanickým zámkem. 
Součástí sejfu je police a fi lc.
Rozměr vnější š/v/h: 380 x 300 x 300 mm 
Rozměr vnitřní š/v/h: 376 x 296 x 240 mm 
Hmotnost netto: 12 kg 
Síla materiálu: dveře 4 mm, plášť 2 mm 
Barva: šedá (RAL 7016)
Možnost ukotvení do zdi nebo podlahy. 
Balení vč. ocelových hmoždinek, šroubů a 2 ks klíčů. 
Objem: 27 l

1.840,-
( 2.226,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0849-0012    RS.30.K 1.840,- 
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RS.45R.LA.H
Ocelový sejf s alarmem, elektronickým zámkem a LCD displejem. Alarm se spustí 
při zadání 3x nesprávného kódu, dále možnost 
aktivovat alarm pro případ neoprávněné manipulace 
se sejfem. Možnost nastavení MASTER kódu.
Součástí sejfu je police a fi lc.
Rozměr vnější š/v/h: 350 x 450 x 350 mm 
Rozměr vnitřní š/v/h: 346 x 446 x 290 mm 
Hmotnost netto: 16,5 kg 
Síla materiálu: dveře 4 mm, plášť 2 mm 
Barva: hnědá (RAL 8017)
Možnost ukotvení do zdi nebo podlahy. 
      Balení  vč . baterií, 2 ks nouzových klí č ů , 
      ocelový ch hmozdinek, š roubů  
      a externího zdroje. Objem: 45 l

3.105,-
( 3.757,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0849-0014 RS.45R.LA.H 3.105,- 

350 350

45
0

      Balení  vč . baterií, 2 ks nouzových klí č ů , 
      ocelový ch hmozdinek, š roubů  
      a externího zdroje. Objem: 45 l

RS.30R.LA.H
Ocelový sejf s alarmem, elektronickým zámkem a LCD displejem. 
Alarm se spustí při zadání 3x nesprávného kódu, dále možnost aktivovat alarm 
pro případ neoprávněné manipulace se sejfem. Možnost nastavení MASTER kódu.
Součástí sejfu je police a fi lc.
Rozměr vnější š/v/h: 380 x 300 x 300 mm 
Rozměr vnitřní š/v/h: 376 x 296 x 240 mm 
Hmotnost netto: 12,5 kg 
Síla materiálu: dveře 4 mm, plášť 2 mm 
Barva: hnědá (RAL 8017)
Možnost ukotvení do zdi nebo podlahy. 
Balení  vč . baterií, 2 ks nouzových klí č ů , ocelový ch 
 hmož dinek, š roubů  a externího zdroje. 
 Objem: 27 l
 

2.485,-
( 3.007,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0849-0013    RS.30R.LA.H 2.485,- 
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300 hmož dinek, š roubů  a externího zdroje. 
 Objem: 27 l

RS.20R.CF
Ocelový sejf s motorickým zámkem a LCD displejem. 
Součástí sejfu je police a fi lc.
Rozměr vnější š/v/h: 430 x 200 x 380 mm 
Rozměr vnitřní š/v/h: 426 x 196 x 320 mm 
Hmotnost netto: 12,5 kg 
Síla materiálu: dveře 5 mm, plášť 2 mm 
Barva: černá (RAL 9005)
Možnost ukotvení do zdi nebo podlahy. 
Balení  vč . baterií, 2 ks nouzový ch klí č ů , 
ocelový ch hmož dinek a š roubů . 
Objem: 27 l

2.990,-
( 3.618,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0849-0017    RS.20R.CF 2.990,- 
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Síla materiálu: dveře 5 mm, plášť 2 mm 

ocelový ch hmož dinek a š roubů . 
Objem: 27 l


