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PERLINDUNGAN GANDA
BAHAYA

KEBAKARAN DAN
PEMBONGKARAN
PERUMAHAN DAN
PERKANTORAN

KASTEEL
PERLINDUNGAN DARI BAHAYA KEBAKARAN DAN
PEMBONGKARAN

FITUR UTAMA
• Pintu : Tebal keseluruhan 145 mm dengan

lapisan formula Chubbsafes F 42 setebal 75mm.
Juga dilengkapi dengan bahan perlindungan 
khusus anti bor disekitar kunci-kuncinya.

•

•
dilengkapi dengan suatu sistem pengunci
otomatis (automatic relocking device)

terkunci secara otomatis.

•
Grade II menurut standar EN1143-1

merupakan standar Eropa untuk lemari besi.

•

• Mekanisme penguncian : Slot geser pada 3
sisi pintu berdiameter 32 mm dan slot bar

pintu dan badan lemari guna

EN 1143-1
Grade II

EN 1047
60P

Sistem penguncian : lemari besi ini

Badan : Tebal keseluruhan 84mm, terbuat
dari pelat baja dalam dan luar berisi bahan
padat formula Chubbsafes F 42 yang menjadi
satu kesatuan dengan lempengan badan.

Kunci : Memakai sebuah kunci kombinasi 3
roda (satu juta kemungkinan) dan sebuah
kunci 8 lever (280.000 kemungkinan variasi
anak kunci), sebagai pengaman standar.



KASTEEL

SPESIFIKASI PRODUK

Didistribusikan Oleh

   Size 1   Size 2 Size 3

 628 mm 718 mm 1018 mm Tinggi/Ukuran Luar
 528 mm 668 mm 668 mm Lebar
 603 mm 663 mm 663 mm Dalam

 460 mm 550 mm 850 mm Tinggi/Ukuran Dalam
 360 mm 500 mm 500 mm Lebar
 360 mm 420 mm 420 mm Dalam

   45 mm   45 mm   45 mm Tinggi handel

   60 liter 116 liter 179 liter Kapasitas

     4     5     6 Jumlah slot geser
   345 kg   495 kg   645 kg Berat bersih

           1 x laci selebar lemari   2 x laci setengah lebar lemari    2 x laci setengah lebar lemari Perlengkapan 
           1 x rak yang dapat disetel   1 x rak yang dapat disetel    2 x rak yang dapat disetel

Tersedia juga Lemari Besi Kasteel type Drawer Trap , yang berfungsi untuk penerimaan uang tunai dan dokumen diluar jam kerja, 
tetapi  lemari besi tetap dalam keadaan terkunci. Gambar detail dapat diberikan atas permintaan.

Dimensi

PILIHAN KUNCI

KUNCI KOMBINASI KUNCI ELEKTRONIK

Brankas dilindungi dengan kunci kombinasi,
dilengkapi dengan 3 bagian pemutar tanpa
anak kunci. Kode dapat dirubah sampai dengan
1,000,000 kali. Kode dapat dirubah dengan mudah
dan keamanan bisa dipelihara jika ada perubahan
pada brankas. 

 

Pilihan pada dua atau tiga gerakan penguncian
juga bisa dicocokkan sebagai kebutuhan lainnya.
Kunci elektronik dapat dipasang sesuai dengan
permintaan.
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