
Модел Снимка Технически характеристики
Цена  в лева с 

вкл. ДДС

MEXGRAND SE-S17EW

Сейф за външен монтаж, заключване с електронен 

код.Светлинни индикатори и акустичен сигнал, 

индициращи слаба батерия, в готовност, 

програмиране.Електронният код работи с 4бр. батерии от 

1,5V.Възможност за механично аварийно отваряне чрез 

ключ.Едностранно заключване с 2 болта.Ергономична 

дръжка за отваряне вратата на сейфа.Фабрични отвори за 

фиксиране към стена и под.Възможна е комбинация от 3 

до 8 цифри.

Външни размери:

- Височина- 170 мм

- Широчина- 230 мм

- Дълбочина- 170 мм

Вътрешни размери:

- Височина- 160 мм

- Широчина- 220 мм

- Дълбочина- 110 мм

Дебелина на материала:

- Врата- 4 мм

- Стени- 2 мм

Тегло: 3 кг.                                                                                                 

Цвят: тъмно сив

66.00

MEXGRAND SE-S20EW

Сейф за външен монтаж, заключване с електронен код. 

Светлинни индикатори и акустичен сигнал, индициращи 

слаба батерия, в готовност, програмиране. Електронният 

код работи с 4бр. батерии от 1,5V. Възможност за 

механично аварийно отваряне чрез ключ. Едностранно 

заключване с 2 болта.Ергономична дръжка за отваряне 

вратата на сейфа.Фабрични отвори за фиксиране към стена 

и под.Възможна е комбинация от 3 до 8 цифри.

Външни размери:

- Височина- 200 мм

- Широчина- 310 мм

- Дълбочина- 200 мм

Вътрешни размери:

- Височина- 190 мм

- Широчина- 300 мм

- Дълбочина- 135 мм

Дебелина на материала:

- Врата- 4 мм

- Стени- 2 мм

Тегло: 4.5 кг.

Цвят: тъмно сив

86.00
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Сейфови касети MEXGRAND

ЦЕНОВА ЛИСТА



MEXGRAND SE-S25EW

Сейф за външен монтаж, заключване с електронен 

код.Светлинни индикатори и акустичен сигнал, 

индициращи слаба батерия, в готовност, 

програмиране.Електронният код работи с 4бр. батерии от 

1,5V.Възможност за механично аварийно отваряне чрез 

ключ.Едностранно заключване с 2 болта.Ергономична 

дръжка за отваряне вратата на сейфа.Фабрични отвори за 

фиксиране към стена и под.Възможна е комбинация от 3 

до 8 цифри.

Външни размери:

- Височина- 250 мм

- Широчина- 350 мм

- Дълбочина- 250 мм

Вътрешни размери:

- Височина- 240 мм

- Широчина- 340 мм

- Дълбочина- 185 мм

Дебелина на материала:

- Врата- 4 мм

- Стени- 2 мм

Тегло: 5.7 кг.

Цвят: тъмно сив

96.00

MEXGRAND SLP-S200EW

Лаптоп сейф, заключване с електронен код.

Светлинни индикатори и акустичен сигнал, индициращи 

слаба батерия, в готовност, програмиране.Електронният 

код работи с 4бр. батерии от 1,5V.Възможност за 

механично аварийно отваряне чрез ключ. Едностранно 

заключване с 2 болта. Ергономична дръжка за отваряне 

вратата на сейфа. Фабрични отвори за фиксиране към стена 

и под.Възможна е комбинация от 3 до 8 цифри.

Външни размери:

- Височина- 200 мм

- Широчина- 430 мм

- Дълбочина- 350 мм

Дебелина на материала:

- Врата- 4 мм

- Стени- 1,5 мм

Тегло:13 кг.

Цвят: тъмно сив

106.00

MEXGRAND MG-150
Преносима метална касета за пари. Размери: 

Ш152xД118xВ80мм. Цвят: Черен
25.00

MEXGRAND MG-250
Преносима метална касета за пари. Размери: 

Ш250xД200xВ90мм. Цвят: Черен
36.00

MEXGRAND MG-48DBK Метална  касета за 48 ключа. 45.00

Гаранция: 24 месеца


