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D54 PLUS 
Nyckelskåp

Organisera dina nycklar. Ett nyckelskåp av aluminium med kodlås 
och nyckelinkast för att återlämna nycklar utan att behöva öppna 
skåpet. Nyckelskåp med kodlås passar i miljöer där många behöver 
ha tillgång till det låsta skåpet. Möjlighet att välja upp till 1000 kod-
kombinationer som kan ändras snabbt och lätt utan speciella verk-
tyg. 54 st nyckelhållare som kan placeras i olika höjd. Den främre 
väggtavlan är utrustad med nyckelhållare på båda sidor.

Med överskådlig innehållsförteckning som gör det lätt att hitta rätt 
nyckel. Det unika med nyckelbrickan är att nyckeln hänger bakom 
brickan så att etiketten alltid syns. Lätt överblick över alla nycklar.

Nyckelskåp D54 PLUS med kodlås

Produktnamn: Nyckelskåp D54 PLUS.
Konstruktion och inredning: Nyckelskåp med kodlås för 54 st nycklar 
och nyckelinkast. Med överskådlig innehållsförteckning som gör det lätt att 
hitta rätt nyckel. Nyckelhållaren kan placeras i olika höjd för att passa flera 
behov. Skåpet skruvas fast på väggen från insidan av skåpet med medföl-
jande skruv och plugg. Välj upp till 1000 kodkombinationer till kodlåset.
Godkänt: Ej klassat.  
Tillvalsutrustning: Nyckelbrickor.
Färg: Silver.

Nyckelskåp D54 med kodlås

STÖLD-
SKYDDANDE

 √ 54 st nyckelhållare som kan placeras i olika höjd för 
att passa flera behov

 √ Nyckeln hänger bakom brickan så att etiketten är 
alltid väl synlig och det blir enkelt att hålla reda på 
alla nycklar

ÅTERVIN-
NINGSBART

 Modell NORDSEC 
  D54 PLUS

 Nyckelhållare  54

 Utv. mått
 Höjd, mm  400
 Bredd, mm 302  
 Djup, mm  118

 

Ett set om 6 st nyckelbrickor i (1) rött,  
(1) gult, (2) blått och 2) svart medföljer.


