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SIKKER
DEPONERINGSLØSNING
TIL DETAILHANDLEN

OMEGA DEPOSIT
DEPONERINGSSKAB
EGENSKABER
• Er ideel for detailhandlen, cafeér, restauranter, fitness centre m.m.
Det er ideelt til steder, der ligger placeret lidt væk fra centrale
områder, og til steder hvor der er skiftende personale og lang
arbejdstid hvor nøglemedarbejderen ikke altid er tilstede
• Robust konstruktion og kraftig dør i 10 mm stål samt 6 mm tykke
vægge
• 25 mm kraftige stålrigler sikrer døren
• Deponering via seperat deponeringsenhed giver mulighed for at
deponere større konvolutter og poser

• Anti-fiskesikring sørger for at deponeringer ikke kan fjernes ved
uautoriseret adgang til deponeringsskuffen gennem
deponeringsenheden
• Omega Deposit leveres med to låsemuligheder:
– Dobbeltkammet nøglelås med 2 nøgler.
– En programmerbar elektronisk kodelås.
• Et monteringskit leveres med skabet, så det kan fastgøres sikkert i
bund eller ryg
• En hylde leveres ved køb af str. 2
• Findes i 2 størrelser, 24 og 48 liter
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OMEGA DEPOSIT
PRODUKTSPECIFIKATIONER
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Udvendige mål
(mm) Højde

Udvendige mål
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Udvendige mål
(mm) Dybde

Indvendige mål
(mm) Højde

Indvendige mål
(mm) Bredde

Indvendige mål
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Volume (Liter)

Vægt (kg)

Størrelse 1

455

340

380

212

328

308

24

54

Størrelse 2

698

340

380

455

328

308

48

75

Alle mål er ekskl. håndtag og hængsler

Dimensioner på deponeringsåbning: 80 mm høj x 265 mm bred x 220 mm dyb.

Alle firmaer, som har kontanter har en risiko for tyveri. Omega
Deposit kan opbevare penge, uden det på noget tidspunkt er
nødvendigt at åben skabet.
Det er ideelt til steder, der ligger placeret lidt væk fra centrale
områder, og til steder hvor der er skiftende personale, lang
arbejdstid hvor nøglemedarbejderen ikke altid er tilstede. Store
mængder at kontanter behøver ikke at være tilstede i kasseskuffen

Autoriseret forhandler

www.chubbsafes.dk
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