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Salvus Bologna
Het risico op inbraak verschilt nogal van het risico op 
brand.	Normaal	gesproken	heeft	u	twee	kluizen	nodig	
om u tegen zowel brand- als inbraak in te dekken. 
De	Salvus	Bologna	biedt	u	echter	bescherming	tegen	
beiden voor de prijs van één!

Specificaties
•	 Standaard	legbord(en)	meegeleverd
•	 Dubbelbaard	sleutelslot	of	elektronisch	codeslot	
•	 Inbraakwerendheid	ECB-S	gecertificeerd	volgens	EN	1143-1	Grade	l
•	 Indicatie	waardeberging:	€	9.000,-	(Grade	1)
•	 Geïntegreerde	anti-boor	en	snijbrander	bescherming
•	 Brandwerendheid	ECB-S	gecertificeerd	volgens	EN	15659	LFS	60P	(60	minuten	voor	papier)
•	 Kleur:	antraciet

Wijzigingen voorbehouden. Diverse maten op aanvraag. Verkoopprijzen exclusief BTW, 2015/2016

Salvus Milano
•	 Standaard	legbord(en)	meegeleverd
•	 Dubbelbaard	sleutelslot	of	elektronisch	codeslot
•	 Inbraakwerendheid	ECB-S	gecertificeerd	volgens	
	 EN	1143-1	Grade	ll
•	 Indicatie	waardeberging:	€	23.000,-	(Grade	ll)
•	 Geïntegreerde	anti-boor	en	snijbrander	bescherming
•	 Brandwerendheid	volgens	DIN	4102	
•	 Kleur:	antraciet

 

Sistec Euroguard SE III, IV & V

Absolute veiligheid!
Als	het	op	echte	zekerheid	aankomt,	bent	u	het	beste	af	met	de	Sistec	
Euroguard	SE	III,	SE	IV	en	SE	V.	Een	zeer	degelijke	kluis	die	beschikt	over	
ongekende inbraakwerende eigenschappen. 

Specificaties
•		Gecertificeerde		inbraakwerendheid	(ECB-S)	
	 volgens	EN	1143-1	Grade	III,	IV	&	V
•	 Indicatie	waardeberging:	€	36.000,-	(Grade	111)
•	 Brandwerendheid:	30	minuten	ECB-S	gecertificeerd	(LFS	30P)
•	 Geïntegreerde	anti-boor	en	anti-snijbrander	bescherming
•	 Standaard	geleverd	met	dubbelbaard	veiligheidsslot	(3	sleutels)
•	 Extra	inbraakwerende	mangaanbepantsering	rondom	het	slot
•	 In	hoogte	verstelbare	legborden	standaard	meegeleverd
•	 Driezijdige	vergrendeling	door	massieve	25	mm	schoten
•	 Standaard	voorbereid	voor	aansluiting	op	inbraakmeldsysteem

EurOSAFES

10 modelen

vanaf 
1.188,-

22 modelen

vanaf 
2.441,-

10 modelen

vanaf 
776,-
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Salvus Monza
•	Ontworpen	om	documenten	en	kostbaarheden	te	beschermen	tegen	inbraak
•	Inbraakwerende	kluis	getest	en	gecertificeerd	door	ECB-S
•	Inbraakwerend	volgens	EN	14450	S2
•	Waardeberging:	€	5.000,-
•	Dikte	van	de	deur:	30	mm
•	Geleverd	met	één	of	twee	uitneembare	legborden
•	Dubbelwandige	constructie	met	brandvertragende	vulling
•	Driezijdige	vergrendeling	door	solide	verchroomde	schoten
•	Geïntegreerde	relocker	beschermt	tegen	boren
•	Dubbelbaard	veiligheidsslot	(2	sleutels)	of	veelzijdig	elektronisch	slot
•	Verankering	via	bodem	(2x)	of	achterwand	(1x)
•	Verankeringsmateriaal	meegeleverd	(2x	keilbouten)
•	Kleur:	lichtgrijs	(RAL	7035)

Sistec EM
De	merknaam	Sistec	staat	synoniem	voor	
marktontwikkeling.	Met	de	EM-serie	 
beantwoordt Sistec aan een veel voorkomende vraag; 
een hoge waardeberging  
in	een	compacte,	technisch	hoogwaardige	 
en	vrijstaande	safe.	De	EM-serie	is	gebouwd	volgens	de	
jongste veiligheidsnormen die de weerstand aangeven 
tegen aanvallen van buitenaf. De deur wordt aan drie 
zijden vergrendeld door middel van stalen schoten. 

Specificaties
•		Standaard	met	elektronisch-	of	sleutelslot	uitgevoerd	
•	 Indicatie	waardeberging:	€	9.000,-		(Grade	I)
•	 Flexibele	indeling	van	het	interieur		
•	 Standaard	worden	legborden	meegeleverd		
•	 Verchroomde	stalen	schoten	en	een			 	
 driezijdig vergrendeling 
•	 Interieur:	1	legbord	(model	EM	4:	2	legborden)		
•	 Mangaanstalen	slotbepantsering		
•	 Mogelijkheid	tot	verankering	aan	de	wand	of	vloer	
•	 Brandvertragende	isolatie	volgens	DIN	4102

•	 Optimale,	gecertificeerde	bescherming	tegen	brand	en	inbraak
•	 ECB-S	gecertificeerde	inbraakwerendheid	volgens	EN	14450	S2
•	 Indicatie	waardeberging:	€	5.000,-	(S2)
•	 ECB-S	gecertificeerde	brandwerendheid	volgens	
	 EN	15659	LFS	30P	(30	minuten)
•	 Driezijdige	vergrendeling	
•	 Dubbelbaard	veiligheidsslot	of	elektronisch	slot
•	 Speciale	bepantsering	rondom	het	slot
•	 Kleur:	antraciet

Salvus Palermo 
Met een kluis uit deze serie worden uw bezittingen optimaal 
tegen brand en diefstal beschermd.  Zowel de inbraak- als 
brandwerendheid	van	de	Salvus	Palermo	zijn	door	het	ECB-S	
gecertificeerd.	Kwaliteit	waarop	u	kunt	vertrouwen.	In	de	
privékluis	Palermo	kunt	u	belangrijke	of	onvervangbare	zaken	
bewaren	zoals	documenten,	geld	en	juwelen.	
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10 modelen

vanaf 
275,-

10 modelen

vanaf 
394,-

8 modelen

vanaf 
306,-



Salvus Monopoli 
afstortkluizen
De Salvus Monopoli is een serie afstortkluizen met een 
optimale prijs-kwaliteitverhouding. 
De Salvus Monopoli is speciaal ontworpen
voor gebruik in een (retail)omgeving waarin
regelmatig contant betaald wordt.

•	 Indicatie	waardeberging:	€	2.500,-	(SAFE	2)
•	 Massieve	wand-	en	deurdikte:	5	mm
•	 Anti-hengel	technologie
•		Dubbelbaard	veiligheidsslot	of	elektronisch	
 slot met openingsvertraging 

Wijzigingen voorbehouden. Diverse maten op aanvraag. Verkoopprijzen exclusief BTW, 2015/2016

Juwel inwerpsafes 7691
•	 Indicatie	waardeberging:	€	5.000,-	(SAFE	3)
•	 Deurdikte	8mm
•	 Rompdikte	25mm,	dubbelwandig	voorzien	van	thermische	isolatie
•	 Bevestigingsgaten	in	rug	en	bodem
•	 Openingsvertraging	van	15	minuten
•	 Elektronisch	slot
•			Inwerpgleuf	10	mm	hoog	x	200	mm	breed
•			Uitwendige	afmetingen	326x406x290mm

Optie: 

‘code-onder-dwang’, 

via alarminterface

Juwel Elegance deposit 6242
•	 Elektronisch	slot	met	instelbare	openingsvertraging
•	 Indicatie	waardeberging:	€	7.000,-	(SAFE	4)
•	 Brandwering	volgens	DIN	4102
•	 3-zijdige	vergrendeling	met	solide
	 roterende	25	mm	schoten
•			Te	verankeren	via	9,5	mm	gaten	in	rug	en	bodem
•	 Massieve	deurdikte	8mm	
•	 Rompdikte	24,5mm	(3+20+1,5)
•			Inwerpgleuf	10	mm	hoog	x	200	mm	breed
•			Uitwendige	afmetingen	415x415x378mm

Een begrip in beveiliging

DEPOSITSAFES

DETEC Beveiligingen
Purmerenderweg 42

1461 DD Zuidoostbeemster

088 – 0029420
Purmerend@detec.nl
WWW.DETEC.NL 

531,-

1.248,-

5 modelen

vanaf 
384,-


