A

hakkımızda ürünlerimiz

kçaÇelik, Çelik Kasa 1975 yılında Ankara da Sn. Aslan
AKÇAKAYA tarafından kurulmuştur. 20.12.2005 yılında
şirketleşerek Türkiye’nin sayılı ve en büyük çelik para kasaları üreticilerinden biri haline gelmiştir.
AkçaÇelik, Çelik Kasa kuruluş yılından bugüne kadar geçen her
yılda müşterilerine güvenilir, kullanışlı ve estetik tasarımlara sahip
ürünler sunmaktadır.
AkçaÇelik, Çelik Kasa müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek
adına, TSE- HYB belge, Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Kapasite sertifikalarına sahiptir.
AkçaÇelik, Çelik Kasa kusursuz ve koşulsuz müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiştir.
AkçaÇelik, Çelik Kasa teknolojiyi yakından takip ederek ürettiği
kaliteli ve güvenilir bir kasanın olmazsa olmazları arasında yer
alan, yanmaya ve hırsızlık girişimlerine karşı yeterli donanıma sahip olması gerekliliğini çok iyi bilen Akça Çelik Kasa, müşterilerinin
ihtiyaçlarına göre düşük veya yüksek güvenlik seviyelerinde, farklı
kilit kombinasyonlarıyla, çeşitli ölçü ve özelliklerde ürünler üreterek bu ürünleri müşterilerine sunmaktadır.
AkçaÇelik, Çelik Kasa kilit sistemimizin en önemli unsuru fişelerimizin tırnaklı oluşu ve her iki damağında gerçek olmasıdır. Çelik
kasanın en önemli unsuru olan ve çelik kasanın kalitesini oluşturan
öğelerden birisi de şüphe yok ki çelik kasa üzerinde kullanılan kilit
sistemidir. 1/120.000 farklı anahtar kombinasyonu ile yüksek kalite standartlarında ve en yüksek teknolojiyi kullanarak çelik kasa
kilidi üretimi yapan Akça Çelik kendi ürettiği kilitleri, müşterilerinin
değerlerini hak ettikleri güvenlikte muhafaza edebilmeleri için kendi ürettiği kasalar üzerinde uygulamaktadır. Kilitlerimizin en büyük
avantajı ise kilit sisteminin maymuncuk ve ona benzer cisimlerle
açılamamasıdır.
AkçaÇelik, kasalarımızın anahtarlı olmasının yanında parmak izli
çelik kasa, elektronik şifreli çelik kasa ve mekanik şifreli çelik kasa
olarak üretilmektedir.
AkçaÇelik, Çelik Kasa ’nın üretim yeri Ostim / Ankara’dır.
Türkiye’nin her tarafına ve yurt dışına çelik kasa göndermektedir.
AkçaÇelik, Çelik Kasa teknik servis ve kasa çilingirliği konularında da hizmet vermektedir. Bugün birçok banka ve zincir mağazanın teknik desteğini sağlayan firmamızın teknik servis konusunda
Kayseri, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde
çilingir hizmeti vermektedir.

l Büro Kasaları,
l Otel Kasaları Ev Kasaları,
l Duvar Kasaları,
l Silah Kasaları,
l Tüfek Kasaları,
l Yangına Dayanıklı Kasalar,
l Eczane Kasaları,
l Banka Kasaları,
l Kuyumcu Kasaları,
l Asansörlü Vitrin Kasaları,
l Lap-top Kasaları,
l Benzinlik Kasaları,
l Üstten Para Atmalı Kasalar,
l Yanmaz Evrak Kasaları,
l Klasör Kasaları,
l Resepsiyon Kasaları,
l Ofis Tipi Çelik Kasalar,
l Ticari Kasalar,
l Vezne Altı Para Kasaları,
l Mekanik Şifreli Kasalar,
l Elektronik Şifreli Kasalar,
l Mekanik Şifreli Kilit Sistemleri,
l Elektronik Şifreli Kilit Sistemleri
l Özel Üretim Çelik Para Kasası

EV VE OFİS KASALARI
EB-1004

Tek Kapılı Anahtarlı Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler

EB-1007

Dış Yükseklik : 45 cm

İç Yükseklik : 21 cm

Dış Genişlik : 35 cm

İç Genişlik

: 24 cm

Dış Derinlik : 30 cm

İç Derinlik

: 16 cm

•

Kilit sistemine maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.

•

Kilit arkalarında 10 mm çelik zırh mevcut olup, matkapla delinmeye karşı korumalıdır.

•

Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir.

•

Kasanın mekanizma kısmı standart mekanizmadır.

•

Çelik kasanın içinde para, çek, senet, evrak, mermi ve silah gibi değerli eşyalarınızı
koymanız için ayrıca kilitlenebilir çekmece mevcuttur.

•

Kasaların kapaklarında kum+mozaikli beton mevcut olup, beton arkasında da 2 mm
takviye sacı kaynatılarak direnci attırılmıştır.

•

Çelik kasa anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1/250.000 dir.

•

İstenildiğinde çelik kasa yere dubellenebilir.

•

3 yıl mekanik garantilidir.

•

10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.

•

İsteğe bağlı olarak mekanik ve elektronik şifre takılabilir.

•

Ağırlık: 40-50 Kg

Tek Kapılı Anahtarlı Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler
Dış Yükseklik : 55 cm

İç Yükseklik : 32 cm

Dış Genişlik : 43 cm

İç Genişlik

: 35 cm

Dış Derinlik : 38 cm

İç Derinlik

: 22 cm

•

Kilit sistemine maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.

•

Kilit arkalarında 10 mm çelik zırh mevcut olup, matkapla delinmeye karşı korumalıdır.
Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir.

•

Kasanın mekanizma kısmı standart mekanizmadır.

•

Çelik kasanın içinde para, çek, senet, evrak, mermi ve silah gibi değerli eşyalarınızı
koymanız için ayrıca kilitlenebilir çekmece mevcuttur.

•

Kasaların kapaklarında kum+mozaikli beton mevcut olup, beton arkasında da 2 mm
takviye sacı kaynatılarak direnci attırılmıştır.

•

Çelik kasa anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1/250.000 dir.

•

İstenildiğinde kasa yere dubellenebilir.

•

3 yıl mekanik garantilidir.

•

10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.

•

Ağırlık: 110-120 Kg
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EV VE OFİS KASALARI
EB-1010

Tek Kapılı Mekanik Şifreli Çelik Kasa
Teknik Özellikler

EB-1013

Dış Yükseklik : 65 cm

İç Yükseklik : 42 cm

Dış Genişlik : 45 cm

İç Genişlik

: 36 cm

Dış Derinlik : 43 cm

İç Derinlik

: 29 cm

•

Mekanik şifre kilidinin altında 15 mm çelik zırh mevcuttur.

•

Matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.

•

Mekanik şifrelerimiz S&G ve LG markadır.

•

Dünya çapında kendini kanıtlamış kaliteli şifre kilitleridir.

•

Mekanik şifre 1.000000 kombinasyonludur.

•

Kasanın mekanizması önden, alttan ve üstten kasayı kilitlemektedir.

•

Çelik kasanın mekanizması standart mekanizmadır.

•

İstenildiğinde kasa yere dubellenebilir.

•

3 yıl mekanik garantilidir.

•

10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.

•

Ağrırlık: 145-170 Kg

Tek Kapılı Çift Kilitli Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler
Dış
Dış
Dış
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Yükseklik : 70 cm
İç Yükseklik : 40 cm
Genişlik : 50 cm
İç Genişlik : 38 cm
Derinlik : 45 cm
İç Derinlik : 30 cm
Çelik kasanın kilit sistemine maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde
ayarlanmıştır.
Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh olup, matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.
Çelik kasanın içinde para, çek, senet, pasaport, evrak, mermi ve silah gibi değerli
eşyalarınızı koymanız için ayrıca kilitlenebilir çekmece vardır.
Çelik kasanın anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1/250.000 dir.
Kilitlere dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ile korumalıdır.
Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir.
Çelik kasanın mekanizması DİŞLİ sistemi ile çalışmakta ve kasanın ömrü ile birdir.
Dişli mekanizmalarda kasa, orta göbekten dişli vasıtasıyla kasayı dört bir yandan
kilitlemektedir.
Sistem 20 x 50 lama sürgü ile kilitleme yapmaktadır.
Kapaklara atılan beton dolgu, oksijenle kesilmeye karşı bir nevi koruma sağlamaktadır.
Anahtarlarımız emniyetli kilit sistemine sahiptir.
Zırhlara vidalanmış kolay değişim kilit sistemi mevcuttur.
İstenildiğinde kasa yere dubellenebilir.
3 yıl mekanik garantilidir.
10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
İsteğe bağlı olarak mekanik ve elektronik şifre takılabilir.
Ağırlık: 175-190 Kg

EV VE OFİS KASALARI
EB-1014

Tek Kapılı Çift Kilitli Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler
Dış
Dış
Dış
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EB-1016

Yükseklik : 75 cm
İç Yükseklik : 45 cm
Genişlik : 50 cm
İç Genişlik : 38 cm
Derinlik : 45 cm
İç Derinlik : 30 cm
Çelik kasanın kilit sistemine maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde
ayarlanmıştır.
Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh olup, matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.
Çelik kasanın içinde para, çek, senet, pasaport, evrak, mermi ve silah gibi değerli
eşyalarınızı koymanız için ayrıca kilitlenebilir çekmece vardır.
Çelik kasanın anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1/250.000 dir.
Kilitleri dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ile korumalıdır.
Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir.
Çelik kasanın mekanizması DİŞLİ sistemi ile çalışmakta ve kasanın ömrü ile birdir.
Dişli mekanizmalarda kasa, orta göbekten dişli vasıtasıyla kasayı dört bir yandan
kilitlemektedir.
Sistem 20 x 50 lama sürgü ile kilitleme yapmaktadır.
Kapaklara atılan beton dolgu, oksijenle kesilmeye karşı bir nevi koruma sağlamaktadır.
Anahtarlarımız emniyetli kilit sistemine sahiptir.
Zırhlara vidalanmış kolay değişim kilit sistemi mevcuttur.
İstenildiğinde kasa yere dubellenebilir.
3 yıl mekanik garantilidir.
10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
İsteğe bağlı olarak mekanik ve elektronik şifre takılabilir.
Ağırlık: 200-210 Kg

Tek Kapılı Çift Kilitli Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler
Dış
Dış
Dış
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yükseklik : 90 cm
İç Yükseklik : 60 cm
Genişlik : 50 cm
İç Genişlik : 38 cm
Derinlik : 45 cm
İç Derinlik : 30 cm
Kilit sistemine maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.
Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh olup, matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.
Çelik Kasanın anahtar sistemi çift taraflıdır. Yani bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar
tipi değildir. Her iki tarafı da gerçektir.
Çelik para kasanın içinde para, çek, senet, pasaport, evrak, mermi ve silah gibi değerli
eşyalarınızı koymanız için ayrıca kilitlenebilir çekmece vardır.
Çelik kasanın anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1/250.000 dir.
Kilitlerde dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ve 10x30 lama dayama
mevcuttur.
Çelik kasanın mekanizması DİŞLİ sistemi ile çalışmakta ve kasanın ömrü ile birdir.
Dişli mekanizmalarda kasa, orta göbekten dişli vasıtasıyla kasayı dört bir yandan
kilitlemektedir.
Kapaklara atılan beton dolgu, oksijenle kesilmeye karşı bir nevi koruma sağlamaktadır.
Sistem 20 x 50 lama sürgü ile kilitleme yapmaktadır.
Çelik kasaların kapaklarına mozaik ve 0,3 kumu yoğun bir şekilde karıştırılarak beton
atılmaktadır.
Zırhlara vidalanmış kolay değişim kilit sistemi mevcuttur.
İstenildiğinde kasa yere dubellenebilir.
3 yıl mekanik garantilidir.
10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
İsteğe bağlı olarak mekanik şifre ve elektronik şifre takılabilir.
Ağırlık:220 – 230 Kg
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EV VE OFİS KASALARI
EB-1017

Tek Kapılı Anahtarlı Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler
Dış
Dış
Dış
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EB-1018

Yükseklik : 105 cm
İç Yükseklik : 75 cm
Genişlik : 50 cm
İç Genişlik : 38 cm
Derinlik : 45 cm
İç Derinlik : 30 cm
Çelik kasanın kilit sistemine maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde
ayarlanmıştır.
Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh olup, matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.
Çelik Kasanın anahtar sistemi çift taraflıdır. Yani bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar
tipi değildir. Her iki tarafı da gerçektir.
Çelik para kasanın içinde para, çek, senet, pasaport, evrak, mermi ve silah gibi değerli
eşyalarınızı koymanız için ayrıca kilitlenebilir çekmece vardır.
Çelik kasanın anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1/250.000 dir.
Kilitler dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ile korumalıdır.
Çelik kasanın mekanizması DİŞLİ sistemi ile çalışmakta ve kasanın ömrü ile birdir.
Dişli mekanizmalarda kasa, orta göbekten dişli vasıtasıyla kasayı dört bir yandan
kilitlemektedir.
Kapaklara atılan beton dolgu, oksijenle kesilmeye karşı bir nevi koruma sağlamaktadır.
Sistem 20 x 50 lama sürgü ile kilitleme yapmaktadır.
Çelik kasaların kapaklarına mozaik ve 0,3 kumu yoğun bir şekilde karıştırılarak beton
atılmaktadır.
Zırhlara vidalanmış kolay değişim kilit sistemi mevcuttur.
3 yıl mekanik garantilidir.
10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
İsteğe bağlı olarak mekanik şifre ve elektronik şifre takılabilir.
Ağırlık: 240-260 Kg

Tek Kapılı Anahtarlı Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler
Dış
Dış
Dış
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Yükseklik : 120 cm
İç Yükseklik : 100 cm
Genişlik : 54 cm
İç Genişlik : 42 cm
Derinlik : 47 cm
İç Derinlik : 32 cm
Kilit sistemine maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.
Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh olup, matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.
Çelik Kasanın anahtar sistemi çift taraflıdır. Yani bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar
tipi değildir. Her iki tarafı da gerçektir.
Çelik para kasanın içinde para, çek, senet, pasaport, evrak, mermi ve silah gibi değerli
eşyalarınızı koymanız için ayrıca kilitlenebilir çekmece vardır.
Çelik kasanın anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1/250.000 dir.
Kilitlerde dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ve 10x30 lama dayama
mevcuttur.
Çelik kasanın mekanizması DİŞLİ sistemi ile çalışmakta ve kasanın ömrü ile birdir.
Dişli mekanizmalarda kasa, orta göbekten dişli vasıtasıyla kasayı dört bir yandan
kilitlemektedir.
Kapaklara atılan beton dolgu, oksijenle kesilmeye karşı bir nevi koruma sağlamaktadır.
Sistem 20 x 50 lama sürgü ile kilitleme yapmaktadır.
Çelik kasaların kapaklarına mozaik ve 0,3 kumu yoğun bir şekilde karıştırılarak beton
atılmaktadır.
Zırhlara vidalanmış kolay değişim kilit sistemi mevcuttur.
3 yıl mekanik garantilidir.
10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
İsteğe bağlı olarak mekanik şifre ve elektronik şifre takılabilir.
Ağrılık: 330 – 350 Kg

EV VE OFİS KASALARI
EB-1019

Çift Kapılı Üstü Kasa Altı Dolap Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler

EB-1020

Dış Yükseklik : 105 cm

İç Yükseklik : 35 cm

Dış Genişlik : 54 cm

İç Genişlik

: 41 cm

Dış Derinlik

İç Derinlik

: 29 cm

: 45 cm

•

Çelik kasanın üstü kasa görevi görmekte, alt kapak ise dolap görevi görmektedir.

•

Kilit sistemi maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.

•

Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh olup, matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.

•

Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir.
Her iki tarafı da gerçektir.

•

Çelik kasanın içinde para, çek, senet, evrak ve silah gibi değerli eşyalarınızı koymanız için
ayrıca kilitlenebilir çekmece mevcuttur.

•

Kilitler dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ile korumalıdır.

•

Kasanın mekanizma kısmı orta göbekten kremiyer DİŞLİ sistemi ile çalışmakta olup,
kasayı dört bir yandan kilitlemektedir.

•

Sistem 20x50 lama sürgü ile orta göbekten kremiyer DİŞLİ sistemi ile çalışmakta olup,
kasayı dört bir yandan kilitlemektedir.

•

Zırhlara vidalanmış kolay değişim kilit sistemi mevcuttur.

•

3 yıl mekanik garantilidir.

•

10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.

•

İsteğe bağlı olarak mekanik şifre ve elektronik şifre takılabilir.

•

Ağırlık: 180-200 Kg

Çift Kapılı Üstü Kasa Altı Dolap Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler
Dış Yükseklik : 115 cm

İç Yükseklik : 35 cm

Dış Genişlik : 54 cm

İç Genişlik

: 41 cm

Dış Derinlik

İç Derinlik

: 29 cm

: 45 cm

•

D.M.O şartnamesine göre üretilmiş çelik kasadır.

•

Çelik kasanın üstü kasa görevi görmekte, alt kapak ise dolap görevi görmektedir.

•

Kilit sistemi maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.

•

Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh olup, matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.

•

Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir.
Her iki tarafı da gerçektir.

•

Çelik kasanın içinde para, çek, senet, evrak ve silah gibi değerli eşyalarınızı koymanız için
ayrıca kilitlenebilir çekmece mevcuttur.

•

Kilitler dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ile korumalıdır.

•

Kasanın mekanizma kısmı orta göbekten kremiyer DİŞLİ sistemi ile çalışmakta olup,
kasayı dört bir yandan kilitlemektedir.

•

Sistem 20x50 lama sürgü ile kilitleme yapmaktadır.

•

3 yıl mekanik garantilidir.

•

10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.

•

İsteğe bağlı olarak mekanik şifre ve elektronik şifre takılabilir.

•

Ağırlık: 210-230 Kg
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EV VE OFİS KASALARI
EB-1021

Çift Kapılı Üstü Kasa Altı Dolap Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler

EB-1022

Dış Yükseklik : 125 cm

İç Yükseklik : 100 cm

Dış Genişlik : 54 cm

İç Genişlik

: 42 cm

Dış Derinlik : 47 cm

İç Derinlik

: 32 cm

•

D.M.O şartnamesine göre üretilmiş çelik kasadır.

•

Çelik kasanın üstü kasa görevi görmekte, alt kapak ise dolap görevi görmektedir.

•

Kilit sistemi maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.

•

Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh olup, matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.

•

Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir.,
Her iki tarafı da gerçektir.

•

Çelik kasanın içinde para, çek, senet, evrak ve silah gibi değerli eşyalarınızı koymanız için
ayrıca kilitlenebilir çekmece mevcuttur.

•

Kilitler dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ile korumalıdır.

•

Kasanın mekanizma kısmı orta göbekten kremiyer DİŞLİ sistemi ile çalışmakta olup,
kasayı dört bir yandan kilitlemektedir.

•

Sistem 20x50 lama sürgü ile kilitleme yapmaktadır.

•

3 yıl garantilidir.

•

10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.

•

İsteğe bağlı olarak mekanik şifre ve elektronik şifre takılabilir.

•

Ağırlık : 260-280 Kg

Çift Kapılı Üstü Kasa Altı Kasa Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler
Dış
Dış
Dış
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Yükseklik : 130 cm
İç Yükseklik : 40 cm
Genişlik : 60 cm
İç Genişlik : 47 cm
Derinlik : 50 cm
İç Derinlik : 33 cm
Çift kapılı üstü kasa, altı kasa çelik para kasasıdır.
Kilit sistemi maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.
Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh olup matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.
Kasaların kilitleri 9 fişeli ve tırnaklıdır.
Çelik kasanın içinde para, çek, senet, evrak ve silah gibi değerli eşyalarınızı koymanız için
ayrıca kilitlenebilir çekmece mevcuttur.
Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir.
Her iki tarafı da gerçektir.
Kilitler dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ile korumalıdır
Kasanın mekanizma kısmının üst kapak ve alt kapak bölümünde kremiyer dişli sistemi
kullanılmıştır, kasayı dört bir yandan kilitlemektedir.
Çelik kasanın gövde kısmı ise 0,3 kum, mozaik ve ızgara döşenerek betonu atılmıştır.
Kasaların her iki kapaklarında da mozaikli beton vardır.
Kapakların arkasındaki beton arkasında da 2 mm takviye sacı mevcuttur.
Anahtarlarımız emniyetli kilit sistemine sahiptir.
Isıya karşı dayanıklıdır.
İstenildiğinde mekanik şifre ve elektronik şifre takılabilir.
3 yıl mekanik garantilidir.
10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.

•

Ağırlık : 320-350 Kg

•
•
•
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EV VE OFİS KASALARI
EB-1023

Özel İmalat Süper Çelik Para Kasaları
Teknik Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EB-1024

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EB-1025

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dış Kapak 10 mm A1 Kalite Sac ( 1. kasa )
Dış Kapak Arkası Komple 6 mm 304 kalite Krom (1 .kasa )
Dış Gövde 6 mm A1 kalite Sac (1. kasa )
Dış Gövdenin İç Kısmı 3 mm Sac (1.kasa )
İç Kapak 6 mm A1 kalite Sac (2. kasa )
İç Gövde 3 mm 304 kalite Krom (2. kasa)
İç Gövdenin Arka sacı 3 mm 304 Kalite Krom (2.Kasa )
Kilit sistemi maymuncuk uymayacak ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır
Çelik kasanın Kilit altlarında da 36 ile 40 mm çelik zırh mevcuttur. Çelik zırhlar kasanın iki
kapağındaki kilitlerinde de mevcuttur.
Çelik kasanın içinde ayrıca çek,senet,para,evrak,mermi ve silah gibi ayrıca koyabileceğiniz
kilitlenebilir kasa kilitli çekmece vardır.
Matkapla delinmeye karşı korumalıdır.
Oksijenle kesilmeye karşı korumalıdır.
Kesici aletlerle kesilmeye karşi korumalıdır.
1 adet SG marka mekanik şifreli kilit vardır.
2 adet LG marka elektronik şifre kilit vardır.
1 adet Avrupa kilit vardır.
2 adet AKÇA ÇELİK markalı kilit vardır.
Mekanik kilit altında da 20 mm çelik zırh mevcuttur.
Mekanik şifre 1.000000 kombinasyonludur.
Kilitlerin birbirini açma olasılığı 1 / 250.000 dir.
Elektronik kilit altında 15 mm çelik zırh mevcuttur.
9 cm ızgara şeklinde döşenmiş demirin içine mozaik + kum karşımı yoğun bir şekilde karıştırılarak atılmaktadır.
Kasaların anahtar kilitlerinde 9 fişeli ve hassas alıştırılmış kilit sistemi mevcuttur.
Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir.
Her iki tarafı da gerçektir.
Kasanın mekanizma kısmı orta göbekten kremiyer dişli sistemi ile çalışmakta olup, kasayı
dört bir yandan kilitlemektedir.
İç içe geçmiş 2 kasanın mekanizmasıda kremiyer dişli sistemi ile çalışmaktadır.
Özel karbon çelik kaynakla kaynatılmış yük rulmanlı menteşe mevcuttur.
Mekanizma kremiyer dişli sistemi çalışmakta olup,kasanın ömrü ile birdir.
Önden gelebilecek darbelere karşı, kilit sistemine arkalarında 10x30 lama dayama vardır.
Kilitlerin düşürülmesi neredeyse imkansızdır.
Kasaların kapaklarında ızgaralı ve takviyeli 5 cm mozaikli + kum karışımı beton vardır.
Kapakların arkasındaki mozaikli beton arkasında, komple 2 mm takviye sacı mevcuttur.
Anahtarlarımız emniyetli kilit sistemine sahiptir.
Yangına karşı dayanıklıdır.
Farklı renk secenekleri mevcuttur.
Özel ölçü ve ebatda üretilmektedir.
Yaklaşık 1450 ile 1550 KĞ arasında gelmektedir.
5 Yıl garantilidir.
Ömür boyu yedek parça garantisi mevcuttur.

EB-1023 Kasanın Dış Ölçüleri

Y: 130 cm G: 75 cm D: 75 cm

EB-1024 Kasanın Dış Ölçüleri

Y: 110 cm G: 70 cm D: 65 cm

EB-1025 Kasanın Dış Ölçüleri

Y: 100 cm G: 65 cm D: 55 cm
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KUYUMCU KASALARI
BK-1059

Banko Tipi İki Kapılı Yatık Kuyumcu Kasası
Teknik Özellikler

Yükseklik
: 65 cm
Genişlik
: 150 cm
Derinlik
: 55 cm
• 2 kapılı birbirine geçmeli kuyumcu kasasında, her iki kapak açılmadan kasa açılmaz.
• Kilit sistemi maymuncuk uymayacak şekilde ayarlanmıştır.
• Kilit arkalarında 20 mm sulandırılmış çelik zırh mevcuttur.
• Matkapla delinmeye karşı korumalıdır.
• Kasa anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1 / 250.000 dir.
• Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir. Her iki
tarafı da gerçektir.
• Yangına karşı dayanıklıdır. ( 700 ‘ C ye kadar 1 saat )
• Kilitler dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ile korumalıdır.
• Kasanın mekanizma kısmı orta göbekten kremiyer dişli sistemi ile çalışmakta olup, kasayı önden,
arkadan, alttan ve üstten kilitlemektedir.
• Önden gelebilecek darbelere karşı kilit sisteminin arkasında 10x30 lama dayama vardır.
• Kasaların cidar aralarında kasanın yanmaması için özel izolasyon karışımı mevcuttur.
• Kasaların gövde kısmı 7 cm kalınlığında mozaik + kum karışımı beton atılmaktadır.
• Kapakların arkasındaki beton arkasında da 2 mm takviye sacı mevcuttur.
• Anahtarlarımız emniyetli kilit sistemine sahiptir.
• 3 Yıl garantilidir.
• 10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
• İstenirse mekanik şifre ve elektronik şifre takılabilir.
• Müşterinin isteğine göre özel ölçü ve ebatta imal edilmektedir.

BK-1060

Banko Tipi Üç Kapılı Yatık Kuyumcu Kasası
Teknik Özellikler

Yükseklik
: 70 cm
Genişlik
: 170 cm
Derinlik
: 60 cm
• 3 kapılı birbirine geçmeli kuyumcu kasasında, 2 kapak bir birine bağlantılı iken diğer kapak
bağımsız çalışmaktadır.
• Kilit sistemi maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.
• Kilit arkalarında 20 mm sulandırılmış çelik zırh mevcut olup, matkapla delinmeye karşı korumalıdır.
• Kasa anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1 / 250.000 dir.
• Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir. Her iki
tarafı da gerçektir.
• Yangına karşı dayanıklıdır. ( 700 ‘ C ye kadar 1 saat )
• Kasanın mekanizma kısmı orta göbekten kremiyer dişli sistemi ile çalışmakta olup, kasayı önden,
arkadan, alttan ve üstten kilitlemektedir.
• Önden gelebilecek darbelere karşı kilit sisteminin arkasında 10x30 lama dayama vardır.
• Kasaların cidar aralarında kasanın yanmaması için özel izolasyon karışımı mevcuttur.
• Çelik kasanın gövde kısmı 7 cm kalınlığında mozaik + kum karışımı beton atılmaktadır.
• Anahtarlarımız emniyetli kilit sistemine sahiptir.
• 3 yıl garantilidir.
• 10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
• İstenirse mekanik şifre ve elektronik şifre takılabilir.
• Müşterinin isteğine göre özel ölçü ve ebatta imal edilmektedir.

BK-1063

Banko Tipi Üç Kapılı Yatık Kuyumcu Kasası
Teknik Özellikler

Yükseklik
: 65 cm
Genişlik
: 150 cm
Derinlik
: 55 cm
• 3 kapılı birbirine geçmeli kuyumcu kasasında, 2 kapak bir birine bağlantılı iken diğer kapak bağımsız
çalışmaktadır.
• Kilit sistemi maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.
• Kilit arkalarında 20 mm sulandırılmış çelik zırh mevcut olup, matkapla delinmeye karşı korumalıdır.
• Kasa anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1 / 250.000 dir.
• Anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir. Her iki
tarafı da gerçektir.
• Yangına karşı dayanıklıdır. ( 700 ‘ C ye kadar 1 saat )
• Kasanın mekanizma kısmı orta göbekten kremiyer dişli sistemi ile çalışmakta olup, kasayı önden,
arkadan, alttan ve üstten kilitlemektedir.
• Önden gelebilecek darbelere karşı kilit sisteminin arkasında 10x30 lama dayama vardır.
• Kasaların cidar aralarında kasanın yanmaması için özel izolasyon karışımı mevcuttur.
• Çelik kasanın gövde kısmına 7 cm kalınlığında mozaik + kum karışımı beton atılmaktadır.
• Anahtarlarımız emniyetli kilit sistemine sahiptir.
• 3 yıl garantilidir ve 10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
• İstenirse mekanik şifre ve elektronik şifre takılabilir.
• Müşterinin isteğine göre özel ölçü ve ebatta imal edilmektedir.
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BANKA KASA DAİRE KAPILARI
KK-1084

Banka Kasa Daire Kapıları
Teknik Özellikler

Yükseklik
: 205 cm
Genişlik
: 105 cm
Derinlik
: 20 cm
• Banka Kasa Daire Kapılarının Kullanım Alanları
• Merkez Bankaları, Bankalar, Özel Finans Kuruluşları, Holdingler, Finans Şirketleri, Süper
Marketlerin Finans Birimleri, Döviz Büroları, Altın Üretimi Yapan Kuyumcu Firmaları,
Rafineri Firmaları, Şirketlerin Finans Kuruluşları, Havalimanları, Faktöringler ve Özel Kişi ve
kuruluşlar için üretim yapılmaktadır

KASA DAİRE KAPISININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
•

Verilen Şartnameye göre üretilecek grilli demir kapı, kiralık kasaları veya kıymetli eşyaların
muhafaza edildiği ve kapalı alanların güvenliğinin sağlamak için imal edilecek Chambr_
forte kasa daire kapısı.

DEMİR KAPI – BANKA KASA DAİRE KAPISI

•
•
•
•

KK-1085
•

•
•
•
•

•
•

KK-1087

Boyutları: Yükseklik 205 cm x Genişlik 105 x Derinlik 20 cm
Dışa gelen ön kısım st 37 özellikte, hiçbir yerinde ek bulunmayan Ereğli A1 kalite sac ile
kaplanacak, arka kısmına 3 mm sac takviyesi ile beraber kapak kalınlığı 8 mm olacaktır.
Kapıda, kapının 180 derece dönebilmesi için 2 adet kulaklı ve rulmanlı menteşe
bulunacaktır.
Demir çelik kapının yan kalınlıkları 5 mm kalınlıkta saç’tan özel profilde bükülerek ön sac’a
dıştan ve içten ark kaynağı ile kaynatılacaktır. Arka kısmında tek taraflı boydan boya L
şeklinde ( 90 derece ) 3 mm sacdan kılavuz takviyesi ve 4 adet 5 mm kalınlıkta sac’tan
80*45 mm lik kaburga feder kaynak edilecektir. Yanlar 80x80x8 NPL köşebent alt ve üst
75x200 NPU profil ile birleştirilecektir.
Kapının her iki yanın da beşer adet 38 mm kutrunda (transmisyon) çelik malzemeden
yapılmış tek taraflı hareketli ve tek tarafı sabit olmak üzere krom nikel kaplı sürgü milleri
olacaktır. Bu sürgü millerinin hareketli olan kısmı hareketini bir kremiyer dişli vasıtasıyla
sağlayacaktır. Kremiyer dişleri bir çelik blok içerisinde çalışır. Fişek millerin hareketi
kremiyer dişlisini sabitleştiren 6 mm lik sac ve 60x60x6 mm profil ile verilmiştir. Alt ve üst
kalınlık profilleri 5 mm kalınlıkta L şeklinde elektrik ark kaynağı ile kaynak edilecektir.
Kapı ön sacının ortasında sürgülere hareket veren kol st 42 evsafında her biri 30 cm
boyunda çelik malzemeden olacak ve krom nikel kaplanacaktır.
Sürgü millerini hareket ettiren mekanizma ile ön sac arasına % 50 çimento (350 dozaj)
% 50 izolasyon hasırlı beton dolgu olacaktır. Kapak önüne ısı yalıtımın geçirmeyecek
mukavemetini sağlanacaktır.
Kapı arkasına tepsi şeklinde kıvrılmış 1,5 mm saç’tan kapak takılacaktır.
Zırhlı kapının kilitleme işlemi iki adet kilit sistemi ve U.S.A malı Mekanik şifre vasıtayla
yapılacaktır. Bu kilitlerin her ikisi de açılmadan kapı kesinlikle görev yapmayacaktır. Kilitler
sertleştirilmiş çelik plaka üzerine yerleştirilecektir. Dolayısıyla dışarıdan matkapla dayanıklı
ve zorlanmaya karşı koyulacaktır. Kilitlerin her biri 9 fişekli olmalıdır. Anahtarların kopya
edilmesi mümkün olmayacaktır. Kilitler açıkken anahtar yuvalarından çıkmayacaktır. Her
iki kilide ait 2 anahtar olacaktır. Bir kilidin anahtar diğer kilidi kesinlikle açmayacaktır. Her
anahtar kendi kilidini tek başına açar.
3 yıl garantilidir ve 10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
Ağırlık: 700 kg

Kiralık Kasa ve Resepsiyon Kasaları
Teknik Özellikler
Dış
Dış
Dış
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yükseklik : 105 cm
Genişlik : 50 cm
Derinlik : 48 cm
Bu ölçüler tek bir modül için geçerlidir
Kapak kalınlığı 8 mm x Gövde kalınlığı 3 mm dir.
Kiralık kasalar,4 Modül toplamda 44 gözden oluşmaktadır. 2 adet 8 gözlü ve 2 adet
14 gözlü olacak şekilde üretimi yapılmaktadır.
Modüller bir birlerini özel montaj vidaları ile bağlanabilmektedirler.
Kilit gövde malzemesi ve kilit sürgü malzemesi zamak 5 dir.
Fişe imalat malzemesi1,50 mm kalınlıkta pirinç-bronz malzeme her iki kilit grubunda 8
adet fişe bulunmaktadır.
Anahtarı ise sarı prinç malzeme krom nikel kaplamalıdır
Çalışma Şekli; Müşteri kilidi açmak için anahtarıyla master anahtarına yol verir ve yol
verilen master kiralık kasanın kapağını açar.
Müşteri kasanın kapatılması işlemi için, ilk önce görevlinin master anahtarıyla kasayı
kilitler daha sonra müşteri kendi anahtarıyla ikinci kilitleme işlemini yaparak kasanın
kapatılmasını tamamlar.
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BANKA VE OFİS KASALARI
BK-1058

Tek Kapılı Anahtarlı Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler
Dış
Dış
Dış
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BK-1064

Tek Kapılı Anahtarlı Çelik Para Kasası
Teknik Özellikler
Dış
Dış
Dış
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DS-2004

Yükseklik : 160 cm
İç Yükseklik : 130 cm
Genişlik : 70 cm
İç Genişlik : 58 cm
Derinlik : 60 cm
İç Derinlik : 42 cm
Kilit sistemine maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.
Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh mevcut olup, matkapla delinmeye karşı korumalıdır.
Kasaların kilitleri 9 fişeli ve tırnaklıdır.
Çelik kasanın içinde para, çek, senet, evrak ve silah gibi değerli eşyalarınızı koymanız için ayrıca
kilitlenebilir çekmece vardır.
Çelik Kasada ayarlanabilir raf sistemi mevcuttur.
Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir. Her iki tarafı da gerçektir.
Kasa anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1/250.000 dir.
Kilitler dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ile korumalıdır.
Çelik kasanın mekanizması DİŞLİ sistemi ile çalışmakta ve kasanın ömrü ile birdir.
Dişli mekanizmalarda kasa orta göbekten dişli vasıtasıyla çalışmakta olup, kasayı dört bir
yandan kilitlemektedir.
Sistem 20 x 50 lama sürgü ile kilitleme yapmaktadır.
Kasaların kapaklarında kum ve mozaik karışımı beton mevcuttur.
3 yıl garantilidir.
10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur
İsteğe bağlı olarak mekanik ve elektronik şifre takılabilir.
Ağırlık: 420 - 450 kg

Yükseklik : 140 cm
İç Yükseklik : 110 cm
Genişlik : 60 cm
İç Genişlik : 48 cm
Derinlik : 55 cm
İç Derinlik : 37 cm
Kilit sistemine maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.
Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh mevcut olup, matkapla delinmeye karşı korumalıdır.
Kasaların kilitleri 9 fişeli ve tırnaklıdır.
Çelik kasanın içinde para, çek, senet, evrak ve silah gibi değerli eşyalarınızı koymanız için ayrıca
kilitlenebilir çekmece vardır.
Çelik Kasada ayarlanabilir raf sistemi mevcuttur.
Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir. Her iki tarafı da gerçektir.
Kasa anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1/250.000 dir.
Kilitler dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ile korumalıdır.
Çelik kasanın mekanizması DİŞLİ sistemi ile çalışmakta ve kasanın ömrü ile birdir.
Dişli mekanizmalarda kasa orta göbekten dişli vasıtasıyla çalışmakta olup, kasayı dört bir
yandan kilitlemektedir.
Sistem 20 x 50 lama sürgü ile kilitleme yapmaktadır.
Kasaların kapaklarında kum ve mozaik karışımı beton mevcuttur.
3 yıl garantilidir ve 10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
İsteğe bağlı olarak mekanik ve elektronik şifre takılabilir.
Ağırlık: 380 - 400 kg

Silah ve Tüfek Muhafaza Kasaları
Teknik Özellikler
Dış
Dış
Dış
•
•
•
•
•
•
•
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Yükseklik : 160 cm
İç Yükseklik : 130 cm
Genişlik : 70 cm
İç Genişlik : 58 cm
Derinlik : 60 cm
İç Derinlik : 42 cm
VDMA Normlarına uygun üretim.
Dayanıklı ve kaliteli namlu klipsleri
Kasa içinde tüfek kısmından ayrı bölümde raf sistemi
Bakım malzemeleri için özel bölümler
Kilitlenebilir iç bölümler
5 tüfek kapasiteli
İsteğe göre mekanik şifre isteğe göre elektronik şifre takılabilir

YANMAZ EVRAK KASALARI
YE-1090

Tek Kapılı Yangına Dayanıklı Evrak Kasası
Teknik Özellikler
Yükseklik
: 125 cm
Genişlik
: 60 cm
Derinlik
: 55 cm
• Yanmaz kasa içinde ayrıca 6 tane kilitli dolap mevcuttur. Her biri kendinden bağımsızdır.
• Yanmaz evrak kasasının kilit sistemi maymuncuk uymayacak şekilde ayarlanmıştır.
• Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh olup matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.
• Yanmaz evrak kasasının kilitleri 9 fişeli ve tırnaklıdır.
• Yanmaz evrak kasasının anahtar sistemi çift taraflı kilitlerdir. Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek
anahtar tipi değildir. Her iki tarafı da gerçektir.
• Yanmaz çelik kasaların kilitleri dışarıdan gelebilecek darbelere karşı zırh sistemi ve 6x30 sac ile
korumalıdır
• Yanmaz evrak kasasının mekanizma kısmı orta göbekten kremiyer dişli sistemi ile çalışmakta
olup, kasayı dört bir yandan kilitlemektedir.
• Yanmaz çelik para kasasının cidar aralarında, kasanın yanmaması için ateşe dayanıklı taş yünü,
vermikulit ve bimis vardır.Kasaların kapaklarında amyant + taş yünü mevcuttur.
• 700 c kadar (2 saat) yangına dayanıklıdır.
• 3 Yıl garantilidir ve 10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
• İsteğe bağlı olarak mekanik ve elektronik şifre takılabilir.

YE-1091

Tek Kapılı Yangına Dayanıklı Evrak Kasası
Teknik Özellikler
Yükseklik
: 125 cm
Genişlik
: 60 cm
Derinlik
: 55 cm
• Yangına dayanıklı çelik kasanın içi 35 er cm yükseklikte 3 adet klasöre göre ayarlanmıştır.
• Yangına dayanıklı evrak kasasının kilit sistemi maymuncuk uymayacak şekilde ayarlanmıştır.
• Kilit arkalarında 15 mm çelik zırh olup matkapla delinmeye karşı korunmalıdır.
• Kasaların kilitleri 9 fişeli ve tırnaklıdır.
• Yanmaz çelik kasasının kilit sistemi, bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir. Her iki
tarafı da gerçektir.
• Yangına dayanıklı para kasasının mekanizma kısmı orta göbekten kremiyer dişli sistemi ile
çalışmakta olup, kasayı dört bir yandan kilitlemektedir.
• Kasaların cidar aralarında kasanın yanmaması için ateşe dayanıklı taş yünü+bimis vardır.
• Yanmaz evrak kasasının kapaklarında amyant + taş yünü mevcuttur.
• Yangına dayanıklı evrak kasaları 700 c kadar ( 2 saat ) yangına dayanıklıdır.
• 3 yıl garantilidir ve 10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
• İsteğe bağlı olarak mekanik ve elektronik şifre takılabilir.

YE-1095

Çift Kapılı Yangına Dayanıklı Evrak Kasası
Teknik Özellikler
Yükseklik
: 70 cm
Genişlik
: 140 cm
Derinlik
: 55 cm
• Kasanın içi 15x20 cm den 15 bölüme ayrılmıştır.
• Kasa çift kapılı olup, her kapaktaki kilitleri açmadan kasanın kapakları açılmaz.
• Kilit sistemi maymuncuk ve benzeri cisimler uymayacak şekilde ayarlanmıştır.
• Kilit arkalarında 15 mm vidalı çelik zırh kaynatılarak, kilit 4 adet somunla vidalanmıştır ve kilidin
değişimi modüler yapılmıştır.
• Bir tarafı sahte bir tarafı gerçek anahtar tipi değildir. Her iki tarafı da gerçektir.
• Kilitler dışarıdan gelebilecek darbelere karşı 10x30 lama ile düşürülmesi engellenmiştir.
• Kasanın mekanizma kısmı orta göbekten kremiyer dişli sistemi ile çalışmakta olup, kasayı dört
bir yandan kilitlemektedir.
• Kasaların cidar aralarında kasanın yanmaması için ateşe dayanıklı taş yünü+bimis vardır.
• Kasaların kapaklarında amyant + taş yünü mevcuttur.
• 900 c kadar (2 saat) yangına dayanıklıdır.
• 3 yıl garantilidir ve 10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.
• İsteğe bağlı olarak mekanik ve elektronik şifre takılabilir.
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DUVAR VE OTEL KASALARI
DO-1030

Duvara Gömmeli
Elektronik Şifreli Çelik Kasa
Kasanın Dış Ölçüleri
Yükseklik : 23 cm
Genişlik : 35 cm
Derinlik : 20 cm

DO-1034

Teknik Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ile 10 haneli şifre girişi
Hem kullanıcı hem master şifre olanağı
4 yıl pil dayanma süresi (Alkalin)
Duvar kasasının içerdeki piller tükendiğinde dışarıdan 9v pil ile açma
imkanı
3 mm dış sac kalınlığı
8 mm kapak sacı kalınlığı
10 mm kalınlığında ön flaş
Anti statik toz boya
20 mm kilit pimi
Standart ölçülerimiz 13 cm, 15 cm, 17 cm ve 20 dir.
2 yıl garantilidir.
10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.

Kör Kasalı Duvara Gömmeli
Anahtarlı Kasa
Teknik Özellikler
Kasanın Dış Ölçüleri
Yükseklik : 40 cm
Genişlik : 35 cm
Derinlik : 15 cm

DO-1035

Duvara Gömmeli Elektronik
Şifreli + Anahtarlı Çelik Kasa
Kasanın Dış Ölçüleri
Yükseklik : 40 cm
Genişlik : 35 cm
Derinlik : 17 cm

DO-1036

Toplu konutlarda kullanılmaktadır.
Gövde 3 mm üretilmektedir.
Kapak 4 mm üretilmektedir.
Standart ölçülerimiz 13 cm, 15 cm ve 17 cm’dir.
İstenilen ölçü ve kalınlıkta da üretim yapılmaktadır.
İstenilirse mekanik şifre takılabilir.
İstenilirse elektronik şifre takılabilir.
5 yıl garantilidir.
10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.

Teknik Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toplu konutlarda kullanılmaktadır.
Elektronik şifre LAGARD markadır.
Elektronik şifre ve anahtar bir olmadan kasa açılmaz.
Gövde 4 mm üretilmektedir.
Kapak 6 mm üretilmektedir.
Standart ölçülerimiz 13 cm, 15 cm, 17 cm ve 20 cm’dir.
İstenilen ölçü ve kalınlıkta da üretim yapılmaktadır.
2 yıl garantilidir.
10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.

Duvara Gömmeli
Elektronik Şifreli Çelik Kasa
Kasanın Dış Ölçüleri
Yükseklik : 25 cm
Genişlik : 30 cm
Derinlik : 15 cm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknik Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toplu konutlarda kullanılmaktadır.
Gövde 3 mm üretilmektedir.
Kapak 6 mm üretilmektedir.
Standart ölçülerimiz 13 cm, 15 cm, 17 cm ve 20 cm’dir.
İstenilen ölçü ve kalınlıkta da üretim yapılmaktadır.
istenilirse mekanik şifre takılabilir.
istenilirse elektronik şifre takılabilir.
5 yıl garantilidir.
10 yıl yedek parça garantisi mevcuttur.

DUVAR VE OTEL KASALARI
DO-1038

Parmak İzli ( Parmak Okuyuculu )
Çelik Para Kasası
Kasanın Dış Ölçüleri
Yükseklik : 25 cm
Genişlik : 35 cm
Derinlik : 25 cm

DO-1040

Dijital Ekranlı
Tam Otomatik Çelik Kasa
Kasanın Dış Ölçüleri
Yükseklik : 22 cm
Genişlik : 36 cm
Derinlik : 25 cm

DO-1042

Dijital Ekranlı Tam Otomatik
Lap-Top Kasası
Kasanın Dış Ölçüleri
Yükseklik : 22 cm
Genişlik : 40 cm
Derinlik : 42 cm

EC-1071

Teknik Özellikler

•
•
•
•
•

3 ile 8 parmak tanıma özelliği
Pil bitiminde sesli uyarı
Anahtarla açılabilme özelliği
Gövde 2 mm , Kapak 4 mm üretilmektedir.
2 yıl garantilidir.

Teknik Özellikler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alman VDMA 24992 A normlarında üretim
İsteğe bağlı 4-5-6 rakamlı kullanıcı şifre
6 rakamlı master şifre
Acil açmalar için master anahtar sistemi
Ceu cihazı ile acil açma
Bilgisayardan alınan özel şifre ile kasayı kiraya verebilme
Son 100 açma kapama operasyonlarının dökümü ( Tarih , Zaman , İşlem )
3 hatalı şifre girişinde otomatik kilitleme
Açma kapama işlemleri için mikromotor ile otomatik kullanabilme
İsteğe bağlı laptop modellerde priz ve adaptör sistemi
4 adet orta boy alkalin pil ile çalışma
Elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri
Mobilya veya duvara monte edebilme özelliği
Lap-Top Modelleri : Yükseklik:22 cm x Genişlik:40 cm x Derinlik: 42 cm
2 yıl garantilidir.

Teknik Özellikler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alman VDMA 24992 A normlarında üretim
İsteğe bağlı 4-5-6 rakamlı kullanıcı şifre
6 rakamlı master şifre
Acil açmalar için master anahtar sistemi
Ceu cihazı ile acil açma
Bilgisayardan alınan özel şifre ile kasayı kiraya verebilme
Son 100 açma kapama operasyonlarının dökümü ( Tarih , Zaman ,
İşlem )
3 hatalı şifre girişinde otomatik kilitleme
Açma kapama işlemleri için mikromotor ile otomatik kullanabilme
İsteğe bağlı laptop modellerde priz ve adaptör sistemi
4 adet orta boy alkalin pil ile çalışma
Elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri
Mobilya veya duvara monte edebilme özelliği
Standart Modelleri : Yükseklik:22 cm x Genişlik:36 cm x Derinlik: 25 cm
2 yıl garantilidir.

Manuel Elektronik Şifreli Kasa

Kasanın Dış Ölçüleri
Yükseklik : 25 cm
Genişlik : 35 cm
Derinlik : 25 cm

Teknik Özellikler

•
•
•
•
•
•

3 ile 8 rakamlı kullanıcı şifre
Acil açmalar için master anahtar sistemi
3 hatalı şifre girişinde otomatik kilitleme
4 adet orta boy alkalin pil ile çalışma
Mobilya veya duvara monte edebilme özelliği
2 yıl mekanik garantilidir.
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