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LC.2008
Ocelová pokladnička s páčkou pro pohodlné otevření víka 
a blokací proti jeho samovolnému zavření.
Rozměr vnější š/v/h: 200 x 95 x 170 mm
Povrch: práškový epoxid, Hmotnost netto: 1,06 kg
Balení vč. vaničky na mince, 
fi lce a 2 ks klíčů. 
Barva: bílá

480,-
( 581,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0859-0002 LC.2008 480,- 

LC.2006
Ocelová pokladnička s páčkou pro pohodlné otevření víka 
a blokací proti jeho samovolnému zavření.
Rozměr vnější š/v/h: 170 x 91 x 143 mm
Povrch: práškový epoxid 
Hmotnost netto: 0,81 kg
Balení vč. vaničky na mince, fi lce a 2 ks klíčů. 
Barva: bílá

375,-
( 454,- vč. DPH )

CB.9307
Ocelová pokladnička s vaničkami na EURO mince a bankovky. 
Rozměr vnější š/v/h: 363 x 117 x 280 mm
Povrch: práškový epoxid 
Hmotnost netto: 3,54 kg
Balení vč. vaniček na mince, molitanu, 
4 ks pěnových podložek 
proti posuvu pokladničky a 2 ks klíčů. 
Barva: modrá (RAL5015)

960,-
( 1.162,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0859-0003 CB.9307 960,- 

Obj. kód Název Cena
0859-0001 LC.2006 375,- 
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LK.50
Masivní ocelová skříň na 50 klíčů s čtyřmístným kódovým zámkem s možností 
nastavení vlastní kombinace zámku.
10.000 kombinací zámku. 
Výškově nastavitelné lišty s háky na klíče. 
Rozměr vnější š/v/h: 255 x 367 x 109 mm
Hmotnost netto: 3,55 kg
Balení vč. lišt s fóliemi pro označení klíčů, 
barevné jmenovky, kroužky na klíče, 
mont. materiál a 2 ks klíčů.  
Barva: bílá (RAL9016)

1.890,-
( 2.287,- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0859-0005 LK.50 1.890,- 

LK.30
Masivní ocelová skříň na 30 klíčů s čtyřmístným kódovým zámkem s možností 
nastavení vlastní kombinace zámku.
10.000 kombinací zámku. 
Výškově nastavitelné lišty s háky na klíče. 
Rozměr vnější š/v/h: 255 x 367 x 109 mm
Hmotnost netto: 2,8 kg
Balení vč. lišt s fóliemi pro označení klíčů, 
barevné jmenovky, kroužky na klíče, 
mont. materiál a 2 ks klíčů. 
Barva: bílá (RAL9016)

1.490,-
(1.803,- vč. DPH )
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Obj. kód Název Cena
0859-0004 LK.30 1.490,- 

BK.03
Plastová ABS schránka. 
Rozměr š/v/h: 240 x 340 x 90 mm 
Rozměr vhozu š/v: 220 x 32 mm 
Síla materiálu: 3,2 mm
Hmotnost netto: 0,82 kg 
Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů. 
Povrch: strukturovaný
Barva:  černá matná (CM)
 hnědá matna (HM)
 antracit matná (AM)

495,-
( 599,- vč. DPH )
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Obj. kód Název Cena
0859-0006 BK.03.CM 495,-
0859-0007 BK.03.HM 495,-
0859-0008 BK.03.AM 495,-


