OPPBEVARING i garasje, bod og skap

Produkter
Plastbelagt stålwire leveres i 3 forskjellige tykkelser
og to lengder.
Kan skjøtes.
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TrioVing 5652-serien
finnes som FG-godkjent
i klasse 1(rustfri bøyle)
og klasse 2 (herdet
bøyle) med bøylehøyde
25 og 50mm. Leveres
også med 100mm
bøylehøyde,
(ikke FG-godkjent.



Yale vegg- og gulvanker leveres
i to forskjellige størrelser
(bøyletykkelse og bøyleåpning).



Enkle hasper
i stål i to
størrelser.







Denne folderen er ment å gi deg noen ideer om
hvordan du kan sikre dine verdier når du oppbevarer
dem i garasjen eller i boden. Det kan også være
lurt å sikre løse gjenstander, og å forsikre seg om at


ingen uvedkommende kommer til i containere p.g.a.
brennbart innhold o.l. Snakk med forhandleren din om
hvilke alternativ som anbefales.





Hengelåsbeslag
til høyre- og
Hasper i herdet stål, tre størrelser.
venstrehengslede dører.

Yale 115serien
er hengelåser
i laminert stål
med bøyle i
herdet stål.



I TrioVing 5650-serien finnes 4 forskjellige hengelåser med
to bredder på låshus
og to bøylehøyder.
Låshus i stål og
TrioVing sylinder (se
forpakningene)



Yale 110Jserien
er hengelåser
i messing
med sort
plastdeksel for
enklere type
avlåsing.



Yale 110- serien
er en serie av
hengelåser i
messing beregnet
for enklere type
avlåsing. Flere
størrelser.



Yale 120-serien
er hengelåser i
messing beregnet for avlåsing
av generell karakter.

Oppbevaring

dine verdier...
SYMBOLER
Til bruk i tørt miljø, fortrinnsvis
innendørs.

Tåler fuktighet, men er ikke
rustbestandig.
For allværsbruk, overalt - ute og
inne, som vi ikke definerer som
ekstremt miljø.
Tåler ekstreme miljøer som f.eks
maritime miljø med saltvann og
rustproblemer.
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FG-godkjent

Yale sikkerhetsprodukter markedsføres i Norge av
TrioVing. TrioVing tilbyr, sammen med Yale, et stort
utvalg av sikkerhetsprodukter innen hengelås, hasper,
sykkellås, wire, vegg-/gulvfestebeslag m.m.

TrioVing hengelåser er godkjent
av Forsikringsselkapenes
Godkjennelsesnevnd (FG)

If you value it Yale it!

Oppbevaring

