PRISTATYMAS PER 2 D.D.
SPYNA MOTTURA 85783
Raktų skaičius: 3, 5
Cilindro saugumas:
Spynos saugumas:

PREKĖS INFORMACIJA
GAMINTOJAS

Mottura

CILINDRO SAUGUMO KLASĖ

6 pagal EN1303

STANDARTAS

Itališkas

MONTAVIMO TIPAS

Viršutinė (montuojama be rankenos)

RAKINIMO TIPAS

Cilindras

RAKTŲ SKAIČIUS

3, 5

APSAUGA NUO PRAGRĘŽIMO

Cilindras turi grūdinto plieno apsaugą

APSAUGA NUO ATRAKINIMO
VISRAKČIU

Taip

APSAUGA NUO KAIŠČIŲ
SUSTŪMIMO

Taip

APSAUGA NUO CILINDRO
IŠMUŠIMO

Taip

RAKTO PASUKIMAI IKI PILNO
UŽRAKINIMO

Du

APSAUGA NUO BUMPING'O

Taip

APSAUGA NUO PRAGRĘŽIMO

Cilindras turi grūdinto plieno apsaugą

RAKINIMO KRYPTYS

Trys

SPYNOS BLOKAVIMAS
SULAUŽIUS CILINDRĄ

Taip

PRISTATYMO TERMINAS

2 d.d.

€204.00 Su PVM

KITA

• MOTTURA CHAMPIONS spyna – unikalus saugumo sprendimas, jungiantis aukščiausios saugumo klasės spynos
korpusą, aukščiausios saugumo klasės cilindrą su mažu, patogiu, nuo nelegalaus kopijavimo apsaugotu raktu ir
cilindro apsauga.
• 7-oji, aukščiausioji, spynos saugumo klasė pagal EN 12209 ir priešgaisrinis sertifikatas.
• Patentuota apsauga nuo kaiščių sustūmimo standartiniame komplekte.
• Patentuotas automatinis spynos blokavimas sulaužius cilindrą standartiniame komplekte. Sulaužius cilindrą
spyna automatiškai užsiblokuoja, o blokavimas užsifiksuoja.
• Apsauga nuo cilindro išmušimo standartiniame komplekte.
• Penki galingi kaiščiai atlaiko net 1,5 tonos (15 kN) šoninę spaudimo jėgą.
• Grūdinto plieno cilindro apsauga DEFENDER, tvirtinama specialiais varžtais, standartiniame komplekte.
• Rakinama trimis kryptimis, dviem rakto pasukimais.
• Siekiant dar padidinti saugumą, prie šios spynos rekomenduotina komplektuoti grūdinto manganinio plieno
apsaugą DEFENDER 85, papildomai saugančią nuo spynos korpuso pragręžimo.
PATENTUOTI MOTTURA CHAMPIONS CILINDRAI C28 SU SPECIALIU JUDANČIU ŽIEDU:
• 6-oji, aukščiausioji, cilindro saugumo klasė pagal EN1303 standartą.
• Patentuota MOTTURA rakinimo sistema. Rakto priekyje yra specialus patentuotas judantis komponentas –
žiedas.
• Nuo nelegalaus kopijavimo apsaugoti raktai. Siekdama užtikrinti, kad rakto kopiją galėtų pasidaryti tik teisėtas
rakto savininkas, MOTTURA užpatentavo ir sertifikavo raktų kopijavimo sistemą, pagal kurią MOTTURA
CHAMPIONS C28 raktų kopijos gali būti daromos tik MOTTURA kompanijos atrinktose ir kontroliuojamose raktų
dirbtuvėse, pažymėtose MOTTURA Club ženklu. Rakto kopija daroma tik pateikus raktą bei rakto identifikacinę
kortelę.
• Patentuota ir sertifikuota apsauga nuo atrakinimo bumping metodu.
• Cilindras ir jame esantys vidiniai komponentai apsaugoti nuo pragręžimo ypatingo kietumo plieno strypais.
• Dviejų lygių apsauga nuo atrakinimo visrakčiu.
• Visi vidiniai cilindro komponentai padengti atsparumą aplinkos poveikiui didinančia danga – tai užtikrina ilgalaikį
cilindro veikimą.
• Nikelio-sidabro mišinio raktai itin atsparūs dėvėjimuisi. Speciali ergonomiška gumos bei plastiko mišinio rakto
galvutė.
• Galimybė užsisakyti Centrinio Rakto Sistemas.
• Gali būti su 3 arba 5 raktais.
PATENTUOTI MOTTURA CHAMPIONS CILINDRAI C30 SU PATENTUOTA MAGNETINE SISTEMA:
• 6-oji, aukščiausioji, cilindro saugumo klasė pagal EN1303 standartą.
• Patentuota magnetinė sistema. Vienas iš vidinių cilindro komponentų – magnetinis. Jis yra pritraukiamas rakte
esančio magneto. Nesant tinkamo MOTTURA CHAMPIONS rakto, magnetinis komponentas blokuoja cilindrą ir jis
tampa nepasiekiamas visrakčiu. Tai daro cilindrą ypač saugų.
• Nuo nelegalaus kopijavimo apsaugoti raktai. Siekdama užtikrinti, kad rakto kopiją galėtų pasidaryti tik teisėtas
rakto savininkas, MOTTURA užpatentavo ir sertifikavo raktų kopijavimo sistemą, pagal kurią MOTTURA
CHAMPIONS C30 raktų kopijos gali būti daromos tik MOTTURA kompanijos atrinktose ir kontroliuojamose raktų
dirbtuvėse, pažymėtose MOTTURA Club ženklu. Rakto kopija daroma tik pateikus raktą bei rakto identifikacinę
kortelę.
• Patentuota ir sertifikuota apsauga nuo atrakinimu bumping metodu.
• Cilindras ir jame esantys vidiniai komponentai apsaugoti nuo pragręžimo ypatingo kietumo plieno strypais.
• Dviejų lygių apsauga nuo atrakinimo visrakčiu.
• Visi vidiniai cilindro komponentai padengti atsparumą aplinkos poveikiui didinančia danga. Tai užtikrina ilgalaikį
cilindro veikimą.
• Nikelio-sidabro mišinio raktai itin atsparūs dėvėjimuisi. Speciali ergonomiška rakto galvutė.
• Galimybė užsisakyti Centrinio Rakto Sistemas.
• Gali būti su 3 arba 5 raktais.
MOTTURA – pasaulinis šarvuotų durų spynų gamybos lyderis. Kompanija įkurta 1972 metais. Ji gamina
saugiausias spynas šarvuotoms durims. Kadangi MOTTURA spynos kuriamos būtent šarvuotoms durims,
kiekviena spynos detalė pagaminta galvojant apie maksimalų saugumą.
MOTTURA neapsiriboja net ir aukščiausiais standartų keliamais saugumo reikalavimais. Kompanijos kuriamos
spynos gerokai juos viršija – tai patvirtina sertifikavimo metu atlikti bandymai.

GARANTIJA

3 metai.
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