Rada sejfov
Yale
Vám na tom záleží, my to chránime.

Yale. Vám na tom
záleží, my to chránime.
V spoločnosti Yale sa staráme o domovy
ľudí a ich obľúbené veci viac ako sto
rokov. Veríme, že tá pravá forma
bezpečnosti predstavuje slobodu užívať si
život naplno, bez žiadnych starostí.
Nová kolekcia sejfov značky Yale bola
navrhnutá tak, aby práve toto dokázala
zabezpečiť. Ako jedna z popredných,
svetovo známych firiem vyrábajúcich
zámky, sa snažíme pomáhať
spotrebiteľom žiť bezstarostný život.
Považujeme to za súčasť nášho poslania.
A tak sme spojili najmodernejšie

MAXIMUM SECURITY

Obsah

HIGH SECURITY
STANDARD SECURITY

technológie a materiály so storočnými
skúsenosťami a vytvorili sme sejfy, ktoré
spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky.
Dnes stojí značka Yale za zámkami
rôznych dizajnov a funkcií vo viac ako 125
štátoch. Ľudia na celom svete sa snažia
aktívne zabezpečiť všetko, na čom im
záleží – svoj dom, rodinu, osobný majetok
a svoje obchodné záväzky – s pomocou
značky, ktorej najviac dôverujú. Yale. Preto
hrdo nazývame Yale ,,svetovo
najobľúbenejší zámok“.
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MOTORIZOVANÉ SEJFY
MAXIMUM SECURITY

MOTORIZOVANÉ SEJFY
MAXIMUM SECURITY

18”

Motorizované sejfy
Maximum Security
V spoločnosti Yale sa staráme o domovy ľudí a ich
obľúbené veci viac ako sto rokov. Motorizované
sejfy Maximum Security zaisťujú ochranu vášho
najcennejšieho majetku. Zosilnené pláty odolné voči
navŕtaniu a dvere sejfu vyrezané laserom zvyšujú
odolnosť voči pokusom o násilné vniknutie.
Majte rýchly prístup prostredníctvom PIN kódu a odraďte
všetkých nechcených návštevníkov zablokovaním
sejfu (sejf sa po troch chybných pokusoch uzamkne
na jednu minútu). Všetky produkty rady majú certifikát
,,Sold Secured Silver Approved“, garantujúci maximálne
zabezpečenie.
Vnútorné háčiky v sejfe vám pomôžu usporiadať veci
a vďaka vnútornému osvetleniu budete mať dokonalý
prehľad o obsahu sejfu.
Či už sa jedná o dokumenty k novému bytu alebo
rodinné pamiatky, máme pre vás ten správny sejf na ich
uloženie.
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Hlavné vlastnosti a funkcie
• Zosilnené plát odolné proti navŕtaniu a dvierka
vyrezané laserom pre maximálnu odolnosť proti
násilnému vniknutiu
• Časový zámok – sejf sa po troch chybných pokusoch
uzamkne na jednu minútu
• Jasný LCD displej s klávesnicou pre zadanie PIN
kódu
• Osvetlenie interiéru pre dobrú viditeľnosť obsahu sejfu
• Vnútorné háčiky a polička
Ďalšie funkcie
• Motorizovaný uzamykací mechanizmus s dvoma
západkami (20mm) odolnými voči prerezaniu
• Mechanické odomykanie elektrického zámku
s maximálnou bezpečnosťou prostredníctvom kľúča
s dvojitým profilom
• Možnosť použitia 9V batérie pre núdzový prístup
do sejfu (9V batéria nie je súčasťou)
• Mechanizmus automatického otvárania dverí

www.yalelock.sk

MOTORIZOVANÝ SEJF
MAXIMUM SECURITY
HOME

MOTORIZOVANÝ SEJF
MAXIMUM SECURITY
LAPTOP

MOTORIZOVANÝ SEJF
MAXIMUM SECURITY
OFFICE

YSEM/250/EG1

YLEM/200/EG1

YSEM/400/EG1

Vonkajšie rozmery

H250xW350xD300mm

Vonkajšie rozmery

H200xW480xD350mm

Vonkajšie rozmery

H400xW350xD340mm

Vnútorné rozmery

H240xW337xD230mm

Vnútorné rozmery

H190xW467xD280mm

Vnútorné rozmery

H390xW337xD270mm

Hmotnosť
Objem

4

15,7 kg
18,6 l

2

Hmotnosť

18 kg

Hmotnosť

22 kg

Objem

24,8 l

Objem

35,5 l

4

2

4

2

MAXIMUM SECURITY
MOTORISED SAFE
PROFESSIONAL
YSEM/520/EG1
Vonkajšie rozmery

H520xW350xD360mm

Vnútorné rozmery

H510xW337xD290mm

Hmotnosť

28 kg

Objem

49,8 l

4

2
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SEJFY SO SNÍMANÍM OTLAČKOV PRSTOV
MAXIMUM SECURITY

SEJFY SO SNÍMANÍM OTLAČKOV PRSTOV
MAXIMUM SECURITY

18”

Sejfy Maximum
Security so snímaním
otlačkov prstov
Poskytujú maximálne zabezpečenie prostredníctvom
ochranných štítov proti navŕtaniu a otváraniu overením
otlačkov prstov. Do pamäte môžete uložiť až 100 rôznych
otlačkov prstov.
Sejf je možné otvoriť nie len overením otlačkov prstov,
ale aj zadaním PIN kódu alebo použitím mechanického
kľúča. Máte tak k dispozícií praktickú voľbu troch
spôsobov overenia.
Využite kombináciu rýchleho prístupu a laserom rezaných
dverí, ktoré odolávajú nástrojom proti násilnému
otvoreniu a poskytujú tak maximálnu ochranu. Odraďte
všetkých nechcených návštevníkov zablokovaním zámku
na jednu minútu po troch neúspešných pokusoch o
otvorenie. Všetky produkty tejto rady majú certifikát
Sold Secured Silver Approved garantujúci maximálne
zabezpečenie.
Či sa už jedná o váš fotoaparát, ktorým zachytávate
vzácne okamihy alebo o rodinné pamiatky, máme pre
vás ten správny sejf na ich uloženie.
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Hlavné vlastnosti a funkcie
• Otváranie overením otlačkov prstov s možnosťou uložiť
do pamäte až 100 rôznych otlačkov prstov
• Ochranný štít proti navŕtaniu a laserom rezané dvierka
odolávajúce nástrojom proti násilnému otvoreniu
k maximálnej ochrane
• Po troch neúspešných pokusoch o otvorenie sa zámok
na minútu zablokuje
• Osvetlenie interiéru pre dobrú viditeľnosť obsahu sejfu
• Vnútorné háčiky a polička
Ďalšie funkcie
• Jasný LCD displej s klávesnicou na zadanie PIN kódu
• Motorizovaný uzamykací mechanizmus s dvoma
západkami (20mm) odolnými voči prerezaniu
• Nadradený mechanický zámok s vysokou mierou
zabezpečenia a kľúčom s jedným profilom
• Možnosť použitia 9V batérie pre núdzový prístup do
sejfu (9V batéria nie je súčasťou)
• Mechanizmus automatického otvárania dverí

www.yalelock.sk

SEJF SO SNÍMANÍM
OTLAČKOV PRSTOV
MAXIMUM SECURITY
HOME

SEJF SO SNÍMANÍM
OTLAČKOV PRSTOV
MAXIMUM SECURITY
LAPTOP

SEJF SO SNÍMANÍM
OTLAČKOV PRSTOV
MAXIMUM SECURITY
OFFICE

YSFM/250/EG1

YLFM/200/EG1

YSFM/400/EG1

Vonkajšie rozmery

H250xW350xD300mm

Vonkajšie rozmery

H200xW480xD350mm

Vonkajšie rozmery

H400xW350xD340mm

Vnútorné rozmery

H240xW337xD230mm

Vnútorné rozmery

H190xW467xD280mm

Vnútorné rozmery

H390xW337xD270mm

Hmotnosť
Objem

4

15,7 kg
18,6 l

2

Hmotnosť

18 kg

Hmotnosť

22 kg

Objem

24,8 l

Objem

35,5 l

4

2

4

2

SEJF SO SNÍMANÍM
OTLAČKOV PRSTOV
MAXIMUM SECURITY
PROFESSIONAL
YSFM/520/EG1
Vonkajšie rozmery

H520xW350xD360mm

Vnútorné rozmery

H510xW337xD290mm

Hmotnosť

28 kg

Objem

49,8 l

4

2
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MOTORIZOVANÉ SEJFY
HIGH SECURITY

MOTORIZOVANÉ SEJFY
HIGH SECURITY

18”

MOTORIZOVANÉ SEJFY
HIGH SECURITY
COMPACT

MOTORIZOVANÉ SEJFY
HIGH SECURITY
HOME

MOTORIZOVANÉ SEJFY
HIGH SECURITY
LAPTOP

YSEB/200/EB1

YSEB/250/EB1

YLEB/200/EB1

Vonkajšie rozmery

H200xW350xD200mm

Vonkajšie rozmery

H250xW350xD300mm

Vonkajšie rozmery

H200xW480xD350mm

Vnútorné rozmery

H192xW345xD145mm

Vnútorné rozmery

H242xW345xD245mm

Vnútorné rozmery

H192xW475xD295mm

Hmotnosť
Objem

Motorizované sejfy
High Security
Motorizované sejfy High Security zaistia ochranu vášho
najcennejšieho majetku. Dvere sejfu sú vyrezané
laserom a zvyšujú odolnosť proti pokusom o násilné
vniknutie. Zároveň máte jednoduchý prístup do sejfu
prostredníctvom použitia PIN kódu.
Vnútorné háčiky v sejfe vám pomôžu usporiadať veci
a vďaka vnútornému osvetleniu budete mať dokonalý
prehľad o obsahu sejfu.
Či už sa jedná o dokumenty k novému bytu alebo
rodinné pamiatky, máme pre vás ten správny sejf na ich
uloženie.
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Hlavné vlastnosti a funkcie
• Laserom vyrezané dvierka ako ochrana proti
násilnému vniknutiu
• Časový zámok – sejf sa po troch chybných pokusoch
uzamkne na jednu minútu
• Jasný LCD displej s klávesnicou pre zadanie PIN kódu
• Osvetlenie interiéru pre dobrú viditeľnosť obsahu sejfu
• Vnútorné háčiky a polička
Ďalšie funkcie

• Uzamykací mechanizmus s dvoma západkami (20mm)
odolnými voči prerezaniu
• Mechanické odomykanie elektrického zámku
s maximálnou bezpečnosťou prostredníctvom kľúča
s dvojitým profilom
• Možnosť použitia 9V batérie pre núdzový prístup do
sejfu (9V batéria nie je súčasťou)
• Mechanizmus automatického otvárania dverí

www.yalelock.sk

4

8,5 kg
9,6 l

2

Hmotnosť
Objem

4

12,1 kg
20,5 l

2

Hmotnosť

13,7 kg

Objem

4

26,9 l

2

MOTORIZOVANÉ SEJFY
HIGH SECURITY
OFFICE
YSEB/400/EB1
Vonkajšie rozmery

H400xW350xD340mm

Vnútorné rozmery

H392xW345xD285mm

Hmotnosť

17 kg

Objem

38,5 l

4

2
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SEJFY SO SNÍMANÍM OTLAČKOV PRSTOV
HIGH SECURITY

SEJFY SO SNÍMANÍM OTLAČKOV PRSTOV
HIGH SECURITY

18”

Sejfy High Security
so snímaním otlačkov
prstov
Poskytujú vysokú mieru zabezpečenia prostredníctvom
laserom rezaných dvierok odolávajúcim nástrojom na
násilné otvorenie a otváranie overením otlačkov prstov.
Do pamäti môžete uložiť až 100 rôznych otlačkov prstov.
Sejf je možné otvoriť nie len overením otlačkov prstov,
ale aj zadaním PIN kódu alebo použitím mechanického
kľúča. Máte tak k dispozícií praktickú voľbu troch
spôsobov overenia.
Využite výhodu kombinácie rýchleho otvorenia
s dvierkami rezanými laserom, ktoré odolajú rôznym
typom pokusov o násilné vniknutie. Naviac sa zámok
po 3 nesprávnych pokusoch o otvorenie zablokuje na
jednu minútu, čo často dokáže odradiť nepozvaných
návštevníkov.
Či sa už jedná o váš fotoaparát, ktorým zachytávate
vzácne okamihy alebo o rodinné pamiatky, máme pre
vás ten správny sejf na ich uloženie.
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Hlavné vlastnosti a funkcie
• Otváranie overením otlačkov prstov s možnosťou uložiť
do pamäte až 100 rôznych otlačkov prstov
• Laserom rezané dvierka odolávajúce nástrojom proti
násilnému otvoreniu s vysokou mierou ochrany
• Po troch neúspešných pokusoch o otvorenie sa
zámok na minútu zablokuje
• Osvetlenie interiéru pre dobrú viditeľnosť obsahu sejfu
• Vnútorné háčiky a polička
Ďalšie funkcie

• Jasný LCD displej s klávesnicou na zadanie PIN kódu
• Uzamykací mechanizmus s dvoma západkami (20mm)
odolnými voči prerezaniu
• Nadradený mechanický zámok s vysokou mierou
zabezpečenia a kľúčom s jedným profilom
• Možnosť použitia 9V batérie pre núdzový prístup do
sejfu (9V batéria nie je súčasťou)
• Mechanizmus automatického otvárania dverí

www.yalelock.sk

SEJF SO SNÍMANÍM
OTLAČKOV PRSTOV
HIGH SECURITY
COMPACT

SEJF SO SNÍMANÍM
OTLAČKOV PRSTOV
HIGH SECURITY
HOME

SEJF SO SNÍMANÍM
OTLAČKOV PRSTOV
HIGH SECURITY
LAPTOP

YSFB/200/EB1

YSFB/250/EB1

YLFB/200/EB1

Vonkajšie rozmery

H200xW350xD200mm

Vonkajšie rozmery

H250xW350xD300mm

Vonkajšie rozmery

H200xW480xD350mm

Vnútorné rozmery

H192xW345xD145mm

Vnútorné rozmery

H242xW345xD245mm

Vnútorné rozmery

H192xW475xD295mm

Hmotnosť
Objem

4

8,5 kg
9,6 l

2

Hmotnosť
Objem

4

12,1 kg
20,5 l

2

Hmotnosť

13,7 kg

Objem

4

26,9 l

2

SEJF SO SNÍMANÍM
OTLAČKOV PRSTOV
HIGH SECURITY
OFFICE
YSFB/400/EB1
Vonkajšie rozmery

H400xW350xD340mm

Vnútorné rozmery

H392xW345xD285mm

Hmotnosť

17 kg

Objem

38,5 l

4

2
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OHŇOVZDORNÉ
SEJFY

OHŇOVZDORNÉ
SEJFY

Ohňovzdorné sejfy
Tak, ako každý produkt značky Yale so zvýšenou
kvalitou, bola rada ohňovzdorných sejfov Yale
navrhnutá s ohľadom na zaistenie vášho kľudu. Všetky
ohňovzdorné sejfy Yale sú vyrobené a dôkladne
testované tak, aby vydržali extrémnu teplotu 927°C,
vlhkosť a odolávali útokom. Vďaka tomu sa môžete
spoľahnúť, že vaše dôležité dokumenty sú v dobrých
rukách.
Ohňovzdorné sejfy Yale sú vyrobené za použitia
najnovších technológií v oblasti protipožiarnych izolácií,
ktoré ponúkajú vynikajúcu ochranu a zaisťujú viac
priestoru pre vaše cennosti vo vnútri sejfu a to vďaka
menšej hrúbke stien.
Ohňovzdorné sejfy Yale na dátové nosiče obsahujú sejf,
ktorý je umiestnený v izolačnej vrstve sejfu. Ten chráni
citlivé digitálne dáta – či už sú na externom pevnom
disku alebo smartfóne.

Hlavné vlastnosti a funkcie
• Testovaná odolnosť voči vysokým teplotám (972°C
stupňov) po dobu 1 hodiny

DOKUMENTOVÝ SEJF
HOME

DOKUMENTOVÝ SEJF
OFFICE

DOKUMENTOVÝ SEJF
PROFESSIONAL

YFM/352/FG2

YFM/420/FG2

YFM/520/FG2

Vonkajšie rozmery

H352xW412xD363mm

Vonkajšie rozmery

H412xW352xD433mm

Vonkajšie rozmery

H514xW404xD440mm

Vnútorné rozmery

H260xW320xD234mm

Vnútorné rozmery

H320xW260xD304mm

Vnútorné rozmery

H410xW300xD300mm

Hmotnosť

19 l

Hmotnosť

36 kg

Hmotnosť

53 kg

Objem

25,3 l

Objem

36,9 l

• Núdzové otváranie s použitím batérie a signál
upozornenia na slabú batériu (9V batéria nie je súčasťou
dodávky)
• Dotyková obrazovka s klávesnicou umožňujúca použiť
viac ako 1 miliardu kombinácií kódov
Ďalšie funkcie
• Môžete si vybrať režim zablokovania v rozsahu
1–48 hodín pre zvýšené zabezpečenie, keď ste
mimo domu
• Možnosť vypnutia zvuku pri zadávaní kódu a otváraní
sejfu
• Chránené pánty pre vyššie zabezpečenie – uzamykacie
západky na oboch stranách sejfu, 16mm západky
v ráme a 18mm pevné západky na strane pántov

DOKUMENTOVÝ SEJF
XXL PROFESSIONAL

DÁTOVÝ SEJF
OFFICE

YFM/695/FG2

YDM/420/FG3

Vonkajšie rozmery

H695xW500xD500mm

Vonkajšie rozmery

H420xW352xD433mm

Vnútorné rozmery

H515xW380xD330mm

Vnútorné rozmery

H224xW157xD206mm

Hmotnosť
Objem

12

31 kg

Objem

www.yalelock.sk

90 kg
64 l

Hmotnosť
Objem

43 kg
7,2 l
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SEJFY
GUEST

SEJFY
GUEST

SEJF GUEST
MALÝ
YSG/200/DB1
Vonkajšie rozmery

H200xW310xD200mm

Vnútorné rozmery

H195xW307xD150mm

Hmotnosť
Objem

8,6 l

22

4

SEJF GUEST
STREDNÝ

Sejfy Guest

YSG/250/DB1
Vonkajšie rozmery

H250xW350xD250mm

Vnútorné rozmery

H247xW347xD187mm

Hmotnosť

Sejfy Yale Guest sú ideálnym doplnkom do domov
alebo izieb pre hostí. LCD displej umožňuje použitie
3- 6 miestneho číselného kódu, alebo môžete vytvoriť
špeciálny kód pre hostí.
Praktickú externú batériu viete v prípade potreby ľahko
vymeniť.
Vybrať si môžete presne podľa svojich potrieb – malý,
stredný sejf pre hostí alebo sejf dostatočne veľký na
uloženie notebooku.

Hlavné vlastnosti a funkcie
• Otváranie PIN kódom, master kódom alebo kľúčom

Objem

8,08 kg
16 l

22

4

• LCD displej s ľahkým zadávaním 3-6 miestneho
číselného kódu pre používateľa/hosťa
• Časový zámok – sejf sa po 3 chybných pokusoch
zamkne na dobu 5 minút
• Batérie sú umiestnené na vonkajšej strane (bez
nutnosti odomykať sejf pri ich výmene)
Ďalšie funkcie
• Elektronický zámok s kľučkou
• Možnosť tichého zadávania kódu a tichého otvárania
sejfu

15”

SEJF GUEST
LAPTOP
YLG/200/DB1
Vonkajšie rozmery

H200xW430xD350mm

Vnútorné rozmery

H197xW427xD287mm

Hmotnosť
Objem

4

14

5,4 kg

www.yalelock.sk

10,4 kg
24 l

22
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SEJFY
VALUE

SEJFY
VALUE

SEJF VALUE*
MINI

SEJF VALUE
MALÝ

SEJF VALUE
LAPTOP

YSV/170/DB1

YSV/200/DB1

YLV/200/DB1

Vonkajšie rozmery

H170xW230xD170mm

Vonkajšie rozmery

H200xW310xD200mm

Vonkajšie rozmery

H200xW430xD350mm

Vnútorné rozmery

H160xW220xD110mm

Vnútorné rozmery

H190xW300xD150mm

Vnútorné rozmery

H190xW420xD300mm

Hmotnosť

3,8 kg

Objem

4

4,2 l

2

Hmotnosť
Objem

4

5,4 kg
8,6 l

2

Hmotnosť
Objem

4

9,4 kg
24 l

2

*dostupný také v růžové, modré a bílé barvě

Sejfy Value
Menšie sejfy poskytujú dostatočnú mieru ochrany pre
dôležité drobnosti ako sú cestovné doklady, rodné listy,
platobné karty, peniaze alebo kľúče.
Sejf sa otvára pomocou 3-8 miestneho používateľského
kódu. Pre prípad potreby núdzového otvorenia je v sejfe
nadradený mechanický zámok s kľúčom.
V ponuke máme sejfy rôznych veľkostí od miniatúrnych
až po sejfy pre uloženie notebooku. Ponúkame aj extra
veľké kancelárske sejfy s háčikmi na uloženie väčšieho
množstva kľúčov a so systémom indexovania. Môžete
si tak vybrať sejf, ktorý bude najlepšie vyhovovať vašim
potrebám.
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Hlavné vlastnosti a funkcie
•E
 lektronický zámok s viac ako 100 000 kombináciami,
3 až 8 miestnych kódov. Kód môže byť tvorený číslicami
alebo písmenami, takže sa môže jednať o ľahko
zapamätateľné slovo.
•U
 zamykací mechanizmus – Solenoid odolný proti
otvoreniu nárazom
•M
 echanické otváranie elektronického zámku – radiálny
kľúč
Ďalšie funkcie
• Dve LED kontrolky – zelená signalizuje otvorenie,
červená chybu alebo slabú batériu
• Ľahká obsluha – resetovacie tlačidlo na jeden dotyk sa
nachádza vnútri sejfu

www.yalelock.sk

SEJF VALUE
STREDNÝ

SEJF VALUE
VEĽKÝ

YSV/250/DB1

YSV/390/DB1

Vonkajšie rozmery

H250xW350xD250mm

Vonkajšie rozmery

H390xW350xD360mm

Vnútorné rozmery

H240xW340xD200mm

Vnútorné rozmery

H380xW340xD310mm

Hmotnosť
Objem

4

8 kg
16,3 l

2

Hmotnosť
Objem

4

14 kg
40 l

2
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SEJFY
ALARMED VALUE

SEJFY
ALARMED VALUE

15”

SEJF ALARMED VALUE
MALÝ

SEJF ALARMED VALUE
STREDNÝ

SEJF ALARMED VALUE
LAPTOP

YEC/200/DB1

YEC/250/DB1

YLC/200/DB1

Vonkajšie rozmery

H200xW310xD200mm

Vonkajšie rozmery

H250xW350xD250mm

Vonkajšie rozmery

H200xW430xD350mm

Vnútorné rozmery

H190xW300xD150mm

Vnútorné rozmery

H240xW340xD200mm

Vnútorné rozmery

H190xW420xD300mm

Hmotnosť
Objem

Sejfy
Alarmed Value
Nové sejfy Alarmed Value sa postarajú o bezpečie vašich
cenností so zvýšenou ochranou v podobe integrovaného
alarmu s hlučnosťou 130 dB. Chráňte citlivé informácie
alebo najcennejší osobný majetok v našich pevných
oceľových sejfoch Yale.

Hlavné vlastnosti a funkcie
• Integrovaný 130 dB alarm sa spustí pri pokuse
o násilné otvorenie sejfu alebo po troch nesprávnych
pokusoch na zadanie hesla
• Elektronický zámok s viac ako 100 000 kombináciami,
3 až 8 miestnych kódov. Kód môže byť tvorený
číslicami, alebo písmenami, takže sa môže jednať
o ľahko zapamätateľné slovo.
• Mechanické otváranie elektronického zámku – radiálny
kľúč
Ďalšie funkcie
• Uzamykací mechanizmus – Solenoid odolný proti
otvoreniu nárazom
• Dve LED kontrolky – zelená signalizuje otvorenie,
červená chybu alebo slabú batériu
• Ľahká obsluha – resetovacie tlačidlo na jeden dotyk sa
nachádza vnútri sejfu
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www.yalelock.sk

4

5,4 kg
8,6 l

2

Hmotnosť
Objem

4

8 kg
16,3 l

2

Hmotnosť

9,4 kg

Objem

4

24 l

2

SEJF ALARMED VALUE
VEĽKÝ
YEC/390/DB1
Vonkajšie rozmery

H390xW350xD360mm

Vnútorné rozmery

H380xW340xD310mm

Hmotnosť
Objem

4

14 kg
40 l

2
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SEJF SO SNÍMANÍM
OTLAČKOV PRSTOV

SEJF SO SNÍMANÍM
OTLAČKOV PRSTOV

Sejf so snímaním
otlačkov prstov
Sejf so snímačom otlačkov prstov chráni vaše osobné
veci a súčasne poskytuje praktické a rýchle otváranie
overením otlačkov prstov.
Uložte svoje citlivé dokumenty alebo najcennejšie veci
do sejfu s osobným prístupom a možnosťou uložiť do
pamäti až 39 rôznych otlačkov prstov.
Využite kombináciu rýchleho otvárania overením otlačkov
prstov a posilneného zabezpečenia s novou oceľovou
konštrukciou sejfov Yale.
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SEJF SO SNÍMANÍM
OTLAČKOV PRSTOV
MALÝ

Hlavné vlastnosti a funkcie
• Tri spôsoby otvárania – otlačok prsta, PIN kód, kľúč
Yale
• Osobný – špecifický prístup, možnosť uložiť až 30
otlačkov prstov do pamäti
• Ukladá 1 PIN kód s viac ako 100 000 možných
kombinácií
Ďalšie funkcie
• Resetovacie tlačidlo na jeden dotyk vo vnútri sejfu.
• Indikátor slabej batérie
• Konektor na pripojenie externej 9V batérie (9V batéria
nie je súčasťou balenia)

www.yalelock.sk

YSF/250/DB1
Vonkajšie rozmery

H250xW350xD300mm

Vnútorné rozmery

H240xW340x250mm

Hmotnosť
Objem

4

42

9 kg
20,4 l

2
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OSTATNÉ SEJFY
YALE

OSTATNÉ SEJFY
YALE

Ostatné sejfy Yale
Yale ponúka rozšírenú radu sejfov pre vaše špecifické požiadavky na úroveň zabezpečenia. Či už potrebujete plne zabudovaný
podlahový sejf alebo len bezpečnostnú schránku na kľúče, máme pre vás vhodné riešenie.

PODLAHOVÝ SEJF

STENOVÝ SEJF

ELEKTRONICKÝ SEJF NA KĽÚČE

Funkcie

Funkcie

Funkcie

• Kompaktný a diskrétny
• Skrutky umožňujúce upevnenie k trámom
pod podlahovými palubami
• Ľahké použitie pomocou vysoko bezpečného
mechanického kľúča

• Sejf sa vojde do steny
• Možnosť schovať za obraz alebo zrkadlo
• Ľahké použitie s kľúčom s dvojitým profilom
a vysokou mierou zabezpečenia

• Otváranie buď používateľským kódom, alebo
nadradeným mechanickým kľúčom
• Nastaviteľné regály na kľúče so snímateľným
systémom označovania

Ďalšie funkcie

Ďalšie funkcie
• Vybavený vyberateľnou poličkou

• Dno obložené mäkkým materiálom pre
prevenciu poškodenia obsahu sejfu
YWV/230/KB1

Y-FLS0000
Vonkajšie rozmery
Vnútorné rozmery
Hmotnosť

22

ELEKTRONICKÝ
SEJF NA KĽÚČE
48 KĽÚČOV

ELEKTRONICKÝ
SEJF NA KĽÚČE
100 KĽÚČOV

YKB/365/DB1

YKB/550/DB1

H130xW390xD210mm

Vonkajšie rozmery

H230xW360xD150mm

Vonkajšie rozmery

H80xW325xD170mm

Vnútorné rozmery

H210xW340xD100mm

Vnútorné rozmery

7,5 kg

Hmotnosť

www.yalelock.sk

8 kg

Hmotnosť

H365xW300xD100mm

Vonkajšie rozmery

H550xW350xD130mm

H355xW290xD50mm

Vnútorné rozmery

H540xW340xD80mm

8 kg

Hmotnosť

13 kg

23
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OSTATNÉ SEJFY
YALE

SEJF NA KĽÚČE

SEJF NA PENIAZE

Funkcie

Funkcie

• Uzamykanie kľúčom alebo kódom

• Dodáva sa s dvoma kľúčmi a vnútornou
vyberateľnou zásuvkou

SEJF NA KĽÚČE
UZAMYKANIE KÓDOM
20 KĽÚČOV

SEJF NA KĽÚČE
UZAMYKANIE KĽÚČOM
20 KĽÚČOV

SEJF NA PENIAZE
MALÝ

SEJF NA PENIAZE
VEĽKÝ

YKB/200/CB2

YKB/200/BB2

YCB/080/BB2

YCB/060/BB2

Rozmery

H200xW160xD80mm

Rozmery

H200xW160xD80mm

SEJF NA KĽÚČE
UZAMYKANIE KÓDOM
46 KĽÚČOV

SEJF NA KĽÚČE
UZAMYKANIE KĽÚČOM
46 KĽÚČOV

YKB/540/CB2

YKB/540/BB2

Rozmery
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OSTATNÉ SEJFY
YALE

H300xW240xD80mm

Rozmery

www.yalelock.sk

Rozmery

H80xW152xD118mm

Rozmery

SEJF NA PENIAZE
STREDNÝ

SEJF NA PENIAZE
EXTRA VEĽKÝ

YCB/090/BB2

YCB/070/BB2

Rozmery

H90xW200xD160mm

Rozmery

H90xW250xD180

H90xW330xD240

H300xW240xD80mm

25
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My chránime to,  čo je vám cenné.

Akú úroveň zabezpečenia potrebujete?

Ktoré veci chcete chrániť

MAXIMUM SECURITY
HIGH SECURITY
STANDARD SECURITY

Šperky

Hodinky

Pasy

Dôležité
dokumenty

Smart
zariadenia

Kľúče

Notebook

Fotoaparát

Ľudia na celom svete sa snažia aktívne zabezpečiť všetko,
na čom im záleží – svoj dom, svoju rodinu, svoj osobný
majetok a svoje obchodné záležitosti – s pomocou značky,
ktorej najviac dôverujú, Yale.

Vám na tom záleží,
my to chránime.
www.yalelock.sk

