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Seif antiefracţie Samoa 160 închidere mecanică. 

  

Pret promotional 

- fara TVA: 6100 LEI 

- cu TVA : 7259 LEI 

 
Clasa de securitate: Clasă de securitate EN-0 în concordanţă cu CSN EN 1143-1+A1:2009  

Dimensiuni exterioare: Î x Lx A 1600x850x600 mm 

Dimensiuni interioare: Î x Lx A  1520x770x510 mm 

Sistem de închidere: mecanic cu  2 chei, siguranţă împotriva efracţiei fizice clasa EN-1, cu bolţuri pe 3 laturi 

Greutate: 252 kg 

Seif antiefractie cu inchidere mecanica de siguranta. 

Clasă de securitate EN0 în concordanţă cu  CSN EN 1143-1+A1:2009  

Tip seif: seifuri antiefracţie, corp format din perete dublu  

Grosime uşă: grosime foaie uşă 5 mm 

Închidere: mecanică cu cheie 

Ancorare: posibiltate de ancorare în podea, chit de ancorare 

Culoare: antracit 

 
Produs 

inchidere 

cheie 
          

Samoa 160 T04863 1600 850 600 1520 770 510 3 591 252 9 
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Seif cu fantă Cashmatic 2 

 

Pret promotional 

- fara TVA: 1600 LEI 

- cu TVA : 1904 LEI 

 

Clasa de securitate seif: A conform VDMA 24992 (Stand Mai 95). 

Dimensiuni exterioare: Î x Lx A  600x460x460 mm 

Dimensiuni interioare: Î x Lx A  380x454x410 mm 

Sistem de închidere:  închidere mecanică cu 2 chei. 

Greutate: 47 kg 

 

Seif mobila cu fanta si inchidere mecanica de siguranta. 

Clasă de securitate A în concordanţă cu  VDMA 24992   

Tip seif: seif cu fantă 

Grosime corp: Perete simplu de 3 mm grosime, uşă dublă, grosimea foii fiind de 5 mm. 

Descriere: Fanta are grosimea de 3 mm, şi un sistem de închidere cu cilindru cu 4 chei. După ridicarea clapei se 

introduc obiectele dorite (documente, bani, scrisori, cecuri..), care vor cădea jos în seif. Obiectele nu pot fi 

extrase ridicând clapa, existând o piedică de dimensiuni corespunzătoare, ele putând fi ridicate numai prin 

deschiderea uşii principale. 

Închidere: mecanică cu cheie 

Ancorare: posibiltate de ancorare în podea, chit de ancorare 

Culoare: antracit 

 

 


