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Χρηματοκιβώτια

23,40€

Κωδικός Προϊόντος: SB13
Χρηματοκιβώτιο ασφαλείας ηλεκτρονικο ιδανικό για σπίτια, γραφεία,
ξενοδοχεία κτλ. Με 2 κλειδιά. Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο
η το πάτωμα. Με ηλεκτρονική κλειδαριά, με δυνατότητα συνδυασμού
3 έως 8 ψηφίων Ακόμα 2 κλειδιά σαν δεύτερη λύση εάν ξεχάσετε
τον κωδικό σας η οι μπαταριές αδειάσουν. Εύκολη και απλή αλλαγή
συνδυασμού οπότε θελήσετε.
Διαστάσεις:
Υ: 17 cm Π: 23 cm Β: 17 cm
Βάρος:3,090 kg
Μέταλλο: Ψυχρός Χάλυβας
Πάχος πόρτας: 3 mm
Πάχος σώματος: 2 mm

28,60€
32,20€

Κωδικός Προϊόντος: SB10
Χρηματοκιβώτιο ασφαλείας ηλεκτρονικο ιδανικό για σπίτια, γραφεία,
ξενοδοχεία κτλ. Με 2 κλειδιά. Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο
η το πάτωμα. Με ηλεκτρονική κλειδαριά, με δυνατότητα συνδυασμού
3 έως 8 ψηφίων Ακόμα 2 κλειδιά σαν δεύτερη λύση εάν ξεχάσετε
τον κωδικό σας η οι μπαταριές αδειάσουν. Εύκολη και απλή αλλαγή
συνδυασμού οπότε θελήσετε
Διαστάσεις:
Υ: 20 cm Π: 31 cm Β: 20 cm
Βάρος:5,710 kg
Μέταλλο: Ψυχρός Χάλυβας
Πάχος πόρτας: 3 mm
Πάχος σώματος: 2 mm
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Περιλαμβάνει:
• Εσωτερική βάση με μοκέτα
• 2 κλειδιά
• 4 Μπαταριες 2ΑΑ
• 4 μεταλλικά ούπα για τοποθέτηση
στον τοίχο ή σε πάτωμα
• Manual με οδηγίες αλλαγής
κωδικού

Περιλαμβάνει:
• Εσωτερική βάση με μοκέτα
• 2 κλειδιά
• 4 Μπαταριες 2ΑΑ
• 4 μεταλλικά ούπα για τοποθέτηση
στον τοίχο η σε πάτωμα
• Manual με οδηγίες αλλαγής
κωδικού

Διαστάσεις:
Υ: 25 cm Π: 35 cm Β: 25 cm
Βάρος:8.960 kg
Μέταλλο: Ψυχρός Χάλυβας
Πάχος πόρτας: 3 mm
Πάχος σώματος: 2 mm

67,50€

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ • ΛΟΥΚΕΤΑ • ΜΠΡΕΛΟΚ • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

41,90€

Κωδικός Προϊόντος: SB11
Χρηματοκιβώτιο ασφαλείας ηλεκτρονικό ιδανικό για σπίτια, γραφεία,
ξενοδοχεία κτλ. Με 2 κλειδιά. Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο
η το πάτωμα. Με ηλεκτρονική κλειδαριά, με δυνατότητα συνδυασμού
3 έως 8 ψηφίων. Δυνατότητα 2 διαφορετικών συνδυασμών κωδικών.
Ένα για τον χρήστη και ένα για τον διαχειριστή. Ακόμα 2 κλειδιά σαν
δεύτερη λύση εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας. Εύκολη και απλή αλλαγή
συνδυασμων οπότε θελήσετε. Οι μπαταριές βρίσκονται στην εξωτερική
μεριά του χρηματοκιβωτίου ώστε ακόμα και αν έχετε χάσει τα κλειδιά
ασφαλείας να μπορείτε να αλλάξετε μπαταριές και να ανοίξετε το
χρηματοκιβώτιο σας. Με εσωτερικό αφαιρούμενο ράφι για να βάζετε
περισσότερα πράγματα, η αν ενοχλεί να το αφαιρείτε.
Περιλαμβάνει:
• Εσωτερική βάση με μοκέτα
• 2 κλειδιά
• 4 Μπαταριες 2ΑΑ
• 4 μεταλλικά ούπα για τοποθέτηση
στον τοίχο ή σε πάτωμα
• 1 εσωτερικό αφαιρούμενο ράφι
• Manual με οδηγίες αλλαγής
κωδικού

Κωδικός Προϊόντος: SB12
Χρηματοκιβώτιο ασφαλείας ηλεκτρονικό για laptop ιδανικό για
σπίτια, γραφεία, ξενοδοχεία κτλ. Με 2 κλειδιά. Κατάλληλο για
τοποθέτηση στον τοίχο η το πάτωμα. Με ηλεκτρονική κλειδαριά, με
δυνατότητα συνδυασμού 3 έως 6 ψηφίων. Δυνατότητα 2 διαφορετικών
συνδυασμών κωδικών. Ένα για τον χρήστη και ένα για τον διαχειριστή.
Ακόμα 2 κλειδιά σαν δεύτερη λύση εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας.
Εύκολη και απλή αλλαγή συνδυασμων οπότε θελήσετε. Εξωτερικό κουτί
μπαταριάς για όταν τελειώσουν οι μπαταριές ακόμα και αν έχουν χαθεί
τα κλειδιά να μπορείτε να το ανοίξετε και να αλλάξετε κωδικό.
Διαστάσεις:
Υ: 17 cm Π: 45 cm Β: 35 cm
Βάρος:8.960 kg
Μέταλλο: Ψυχρός Χάλυβας
Πάχος πόρτας: 3 mm
Πάχος σώματος: 2 mm

Περιλαμβάνει:
• Εσωτερική βάση με μοκέτα
• 2 κλειδιά
• 4 Μπαταριες 2ΑΑ
• 2 μεταλλικά ούπα για
τοποθέτηση στον τοίχο η
σε πάτωμα
• Εξωτερικό κουτί μπαταριάς
σε περίπτωση που χαθούν
τα κλειδιά η αδειάσουν οι
εσωτερικές μπαταριές.
• Manual με οδηγίες αλλαγής
κωδικού
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Χρηματοκιβώτια
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SUPER
41,00€
47,00€

Κωδικός Προϊόντος: SB4
Χρηματοκιβώτιο ασφαλείας LAPTOP ιδανικό για σπίτια, γραφεία,
ξενοδοχεία κτλ. Με 2 κλειδιά ασφαλείας. Κατάλληλο για τοποθέτηση
στον τοίχο η το πάτωμα.
Ιδανικό για φύλαξη Laptop
Διαστάσεις:
Υ: 20cm Π: 38cm Β: 43cm
Βάρος:10.230 kg
Μέταλλο: Ψυχρός Χάλυβας

Περιλαμβάνει:
• Εσωτερική βάση με μοκέτα
• 2 κλειδιά ασφαλείας
• 4 μεταλλικά ούπα για τοποθέτηση
στον τοίχο η σε πάτωμα

Πάχος πόρτας: 3 mm
Πάχος σώματος: 2 mm

Κωδικός Προϊόντος: SB3
Χρηματοκιβώτιο ασφαλείας ιδανικό για σπίτια, γραφεία, ξενοδοχεία κτλ.
Με 2 κλειδιά ασφαλείας. Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο ή το
πάτωμα.

34,70€

Διαστάσεις:
Υ: 25 cm Π: 35 cm Β: 25 cm
Βάρος:7.960 kg
Μέταλλο: Ψυχρός Χάλυβας

Περιλαμβάνει:
• Εσωτερική βάση με μοκέτα
• 2 κλειδιά ασφαλείας
• 4 μεταλλικά ούπα για τοποθέτηση
στον τοίχο η σε πάτωμα

Πάχος πόρτας: 3 mm
Πάχος σώματος: 2 mm

Κωδικός Προϊόντος: SB2
Χρηματοκιβώτιο ασφαλείας ιδανικό για σπίτια, γραφεία, ξενοδοχεία κτλ.
Με 2 κλειδιά ασφαλείας. Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο ή το
πάτωμα.

27,90€

Διαστάσεις:
Υ: 20 cm Π: 31 cm Β: 20 cm
Βάρος:5,680 kg
Μέταλλο: Ψυχρός Χάλυβας
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Πάχος πόρτας: 3 mm
Πάχος σώματος: 2 mm

Περιλαμβάνει:
• Εσωτερική βάση με μοκέτα
• 2 κλειδιά ασφαλείας
• 2 μεταλλικά ούπα για τοποθέτηση
στον τοίχο η σε πάτωμα

AirΒΝΒ Κλειδοθήκες

11,20€
13,90€

Διαστάσεις:
Εξ. Υ: 11,5 cm Π: 9,5 cm Β: 4 cm
Εσ. Υ: 9,5cm Π: 6,5cm Β: 2,8cm
Βάρος: 0.425 kg
Μέταλλο: Κράμα Αλουμινίου
Περιλαμβάνει:
• Οδηγίες αλλαγής κωδικού,
• Ούπα
• Βίδες

14,20€
Διαστάσεις:
Εξ. Υ: 11.9 cm Π: 8.5 cm Β: 3.6 cm
Εσ. Υ: 9.5 cm Π: 6.5 cm Β: 2.8 cm
Βάρος: 0.425 kg
Μέταλλο: Κράμα Αλουμινίου
Περιλαμβάνει:
• Οδηγίες αλλαγής κωδικού,
• Ούπα
• Βίδες

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ • ΛΟΥΚΕΤΑ • ΜΠΡΕΛΟΚ • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

SUPER

Κωδικός Προϊόντος: SB-1
Μικρό χρηματοκιβώτιο - κλειδοθήκη, ιδανικό για ενοικιαζόμενα δωμάτια,
βίλες κτλ.
Χωράει όλες κάρτες ρεύματος ΕΚΤΟΣ την GR44 (χοντρή).
Χρηματοκιβώτιο κλειδιού και οχι μόνο, μικρό εξωτερικού χώρου
για να μην ξεχνάτε η χάνετε τα κλειδιά σας. Δυνατότητα 4 ψήφιου
κωδικού. Εύκολη αλλαγή κωδικού όσες φορές θελήσετε. Ιδανικό για
ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες κτλ. Πλέον δεν χρειάζεται να είστε εκεί
κατά τον ερχομό τον ένοικων η ακόμα και καθόλου. Φυλάτε τα κλειδιά
σας μέσα στο χρηματοκιβώτιο και μετά ο ένοικος γνωρίζοντας τον
κωδικό απλά ανοίγει και τα παίρνει. Δεν χρειάζεται να κουβαλάει τα
κλειδιά μαζί του ώστε να αποφύγετε ατυχήματα όπως να τα χάσει.
Μόλις φύγει από τον χώρο απλά τοποθετεί τα κλειδιά στην κλειδοθηκη
και είναι έτοιμα για τον επόμενο ένοικο, συνεργείο καθαρισμού κτλ.

Κωδικός Προϊόντος: SB-6
Συρόμενο αδιάβροχο καπάκι για να κρύβει το μέρος του κωδικού ώστε
να μην χαλάει με την βροχή.
Χωράει όλες κάρτες ρεύματος ΕΚΤΟΣ την GR44 (χοντρή).
Χρηματοκιβώτιο κλειδιού και οχι μόνο, μικρό εξωτερικού χώρου
για να μην ξεχνάτε η χάνετε τα κλειδιά σας. Δυνατότητα 4 ψήφιου
κωδικού. Εύκολη αλλαγή κωδικού όσες φορές θελήσετε. Ιδανικό για
ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες κτλ. Πλέον δεν χρειάζεται να είστε εκεί
κατά τον ερχομό τον ένοικων η ακόμα και καθόλου. Φυλάτε τα κλειδιά
σας μέσα στο χρηματοκιβώτιο και μετά ο ένοικος γνωρίζοντας τον
κωδικό απλά ανοίγει και τα παίρνει. Δεν χρειάζεται να κουβαλάει τα
κλειδιά μαζί του ώστε να αποφύγετε ατυχήματα όπως να τα χάσει.
Μόλις φύγει από τον χώρο απλά τοποθετεί τα κλειδιά στην κλειδοθηκη
και είναι έτοιμα για τον επόμενο ένοικο, συνεργείο καθαρισμού κτλ.
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AirΒΝΒ Κλειδοθήκες

14,20€
Διαστάσεις:
Εξ. Υ: 11.9 cm Π: 8.5 cm Β: 3.6 cm
Εσ. Υ: 9,5 cm Π: 6,5 cm Β: 2,8 cm
Βάρος: 0.425 kg
Μέταλλο: Κράμα Αλουμινίου
Περιλαμβάνει:
• Οδηγίες αλλαγής κωδικού,
• Ούπα
• Βίδες

24,40€
27,50€

Διαστάσεις:
Εξ. Υ: 15cm Π: 13,5cm Β: 5,5cm
Εσ. Υ: 12cm Π: 8,7cm Β: 4,5cm
Βάρος: 0.787 kg
Μέταλλο: Κράμα Αλουμινίου
Περιλαμβάνει:
• 2 εφεδρικά κλειδιά
• Οδηγίες αλλαγής κωδικού,
• Ούπα
• Βίδες

6

Κωδικός Προϊόντος: SB-6A
Συρόμενο αδιάβροχο καπάκι για να κρύβει το μέρος του κωδικού ώστε
να μην χαλάει με την βροχή.
Χωράει όλες κάρτες ρεύματος ΕΚΤΟΣ την GR44 (χοντρή).
Χρηματοκιβώτιο κλειδιού και οχι μόνο, μικρό εξωτερικού χώρου
για να μην ξεχνάτε η χάνετε τα κλειδιά σας. Δυνατότητα 4 ψήφιου
κωδικού. Εύκολη αλλαγή κωδικού όσες φορές θελήσετε. Ιδανικό για
ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες κτλ. Πλέον δεν χρειάζεται να είστε εκεί
κατά τον ερχομό τον ένοικων η ακόμα και καθόλου. Φυλάτε τα κλειδιά
σας μέσα στο χρηματοκιβώτιο και μετά ο ένοικος γνωρίζοντας τον
κωδικό απλά ανοίγει και τα παίρνει. Δεν χρειάζεται να κουβαλάει τα
κλειδιά μαζί του ώστε να αποφύγετε ατυχήματα όπως να τα χάσει.
Μόλις φύγει από τον χώρο απλά τοποθετεί τα κλειδιά στην κλειδοθηκη
και είναι έτοιμα για τον επόμενο ένοικο, συνεργείο καθαρισμού κτλ.

Κωδικός Προϊόντος: SB-4
Κλειδοθήκη τοίχου σπιτάκι με εφεδρικό κλειδί σε περίπτωση χαμένου
κωδικού (Μεγάλη).
Χωράει όλες τις κάρτες ρεύματος ακόμα και την GR44(Χοντρή).
ΕΑΝ ΧΑΣΕΤΕ Η ΣΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ
ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΠΑΛΙ ΚΩΔΙΚΟ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΗΝ
ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ.
Μεγάλη κλειδοθήκη, ιδανικό για ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες κτλ.
Κλειδοθήκη εξωτερικού χώρου για να μην ξεχνάτε η χάνετε τα κλειδιά
σας. Δυνατότητα 4 ψήφιου κωδικού. Εύκολη αλλαγή κωδικού όσες
φορές θελήσετε. Ιδανικό για ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες κτλ. Πλέον
δεν χρειάζεται να είστε εκεί κατά τον ερχομό τον ένοικων η ακόμα
και καθόλου. Φυλάτε τα κλειδιά σας μέσα στο χρηματοκιβώτιο και
μετά ο ένοικος γνωρίζοντας τον κωδικό απλά ανοίγει και τα παίρνει.
Δεν χρειάζεται να κουβαλάει τα κλειδιά μαζί του ώστε να αποφύγετε
ατυχήματα όπως να τα χάσει. Μόλις φύγει από τον χώρο απλά
τοποθετεί τα κλειδιά στην κλειδοθηκη και είναι έτοιμα για τον επόμενο
ένοικο, συνεργείο καθαρισμού κτλ.

Διαστάσεις:
Εξ. Υ: 12 cm x Π: 8,5cm x Β: 4,5cm
Εσ. Υ: 9,5 cm Π: 6,3 cm Β: 4 cm
Βάρος: 0.425 kg
Μέταλλο: Κράμα Αλουμινίου
Περιλαμβάνει:
• Οδηγίες αλλαγής κωδικού,
• Ούπα
• Βίδες

29,40€

Διαστάσεις:
Εξ. Υ: 12,5 cm Π: 7,5 cm Β: 5 cm
Εσ. Υ: 10,5cm Π: 6,5cm Β: 4,3cm
Εσωτερικές Διαστάσεις λουκέτου:
4,5 χ 3,7 cm.
Μέταλλο: Κράμα Αλουμινίου
Περιλαμβάνει:
• Οδηγίες αλλαγής κωδικού,
• Ούπα
• Βίδες

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ • ΛΟΥΚΕΤΑ • ΜΠΡΕΛΟΚ • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

21,80€

Κωδικός Προϊόντος: SB-7
Στο εσωτερικό του έχει πλαστική βάση με 2 γαντζάκια για να κρεμάτε τα
κλειδιά σας. Ακόμα αν θέλετε περισσότερο χώρο μπορείτε να την αφαιρέσετε.
Χωράει όλες τις κάρτες ρεύματος ακόμα και την GR44(Χοντρή).
Αδιάβροχο πορτάκι πλαστικό για μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές
συνθήκες.
Χρηματοκιβώτιο κλειδιού και οχι μόνο, μικρό εξωτερικού χώρου για να μην
ξεχνάτε η χάνετε τα κλειδιά σας. Δυνατότητα 4 ψήφιου κωδικού. Εύκολη
αλλαγή κωδικού όσες φορές θελήσετε. Ιδανικό για ενοικιαζόμενα δωμάτια,
βίλες κτλ. Πλέον δεν χρειάζεται να είστε εκεί κατά τον ερχομό τον ένοικων
η ακόμα και καθόλου. Φυλάτε τα κλειδιά σας μέσα στο χρηματοκιβώτιο και
μετά ο ένοικος γνωρίζοντας τον κωδικό απλά ανοίγει και τα παίρνει. Δεν
χρειάζεται να κουβαλάει τα κλειδιά μαζί του ώστε να αποφύγετε ατυχήματα
όπως να τα χάσει. Μόλις φύγει από τον χώρο απλά τοποθετεί τα κλειδιά στην
κλειδοθηκη και είναι έτοιμα για τον επόμενο ένοικο, συνεργείο καθαρισμού
κτλ.

Κωδικός Προϊόντος: SB-5
Μικρό χρηματοκιβώτιο - κλειδοθήκη - λουκέτο, ιδανικό για ενοικιαζόμενα
δωμάτια, βίλες κτλ.
Το λουκέτο είναι καλυμμένο με καουτσούκ ώστε να μην σκουριάζει η να
γρατζουνάει τις επιφάνειες.
Ιδανικό με αρκετό εσωτερικό χώρο ακόμα και για της μαγνητικές
κάρτες όπως GR44 κτλ...
Θερμοπλαστικό κάλυμμα για αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Λουκέτο για εύκολη και απλή τοποθέτηση σε καγκελόπορτες η άλλα
σημεία που δεν μπορούν να τρυπηθούν η να χαλάσουν οι επιφάνειες
τους.
Χρηματοκιβώτιο κλειδιού και οχι μόνο, μικρό εξωτερικού χώρου για να μην
ξεχνάτε η χάνετε τα κλειδιά σας. Δυνατότητα 4 ψήφιου κωδικού. Εύκολη
αλλαγή κωδικού όσες φορές θελήσετε. Ιδανικό για ενοικιαζόμενα δωμάτια,
βίλες κτλ. Πλέον δεν χρειάζεται να είστε εκεί κατά τον ερχομό τον ένοικων
η ακόμα και καθόλου. Φυλάτε τα κλειδιά σας μέσα στο χρηματοκιβώτιο και
μετά ο ένοικος γνωρίζοντας τον κωδικό απλά ανοίγει και τα παίρνει. Δεν
χρειάζεται να κουβαλάει τα κλειδιά μαζί του ώστε να αποφύγετε ατυχήματα
όπως να τα χάσει. Μόλις φύγει από τον χώρο απλά τοποθετεί τα κλειδιά στην
κλειδοθηκη και είναι έτοιμα για τον επόμενο ένοικο, συνεργείο καθαρισμού
κτλ.
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AirΒΝΒ Κλειδοθήκες

SUPER
9,90€

19,90€
Διαστάσεις:
Εξ. Υ: 10,5 cm Π: 6,5 cm Β: 5,0 cm
Εσ. Υ: 7 cm Π: 3,9cm Β: 2 cm
Μέταλλο: Κράμα Αλουμινίου
Περιλαμβάνει:
• 2 εφεδρικά κλειδιά
• Οδηγίες αλλαγής κωδικού,
• Ούπα
• Βίδες

Κωδικός Προϊόντος: SB-0
Μικρό χρηματοκιβώτιο - κλειδοθήκη, ιδανικό για ενοικιαζόμενα δωμάτια,
βίλες κτλ.
Θερμοπλαστικό κάλυμμα για αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Δεν χωράει ΚΑΜΙΑ κάρτα ρεύματος, μόνο κλειδιά.
Χρηματοκιβώτιο κλειδιού και όχι μόνο, μικρό εξωτερικού χώρου
για να μην ξεχνάτε ή χάνετε τα κλειδιά σας. Δυνατότητα 3 έως 10
ψηφίων κωδικό. Εύκολη αλλαγή κωδικού όσες φορές θέλετε. Ιδανικό
για ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες κτλ. Πλέον δεν χρειάζεται να είστε
εκεί κατά τον ερχομό τον ένοικων η ακόμα και καθόλου. Φυλάτε τα
κλειδιά σας μέσα στο χρηματοκιβώτιο και μετά ο ένοικος γνωρίζοντας
τον κωδικό απλά ανοίγει και τα παίρνει. Δεν χρειάζεται να κουβαλάει
τα κλειδιά μαζί του ώστε να αποφύγετε ατυχήματα όπως να τα χάσει.
Μόλις φύγει από τον χώρο απλά τοποθετεί τα κλειδιά στην κλειδοθηκη
και είναι έτοιμα για τον επόμενο ένοικο, συνεργείο καθαρισμού κτλ.

Κλειδαριές Πασπαρτού
Οι κλειδαριές με το ίδιο κλειδί διευκολύνουν την κατάσταση και επιτρέπουν
στον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιεί ένα κλειδί για όλες τις πόρτες. Το
ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ δίνει λύση όταν υπάρχει ανάγκη για πολλές ομάδες κυλίνδρων
να ανοίγουν με το δικό τους διαφορετικό αλλά και με ένα κοινό κλειδί.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να σας
προτείνουμε την καλύτερη λύση για τις ανάγκες σας.

Κλειδαριές
Πασπαρτού
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Κλειδοθήκες

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ • ΛΟΥΚΕΤΑ • ΜΠΡΕΛΟΚ • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΧΑΛΥΒΑ 30 ΘΕΣΕΩΝ
12,90€

Κωδικός Προϊόντος: KB-2
Κλειδοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα 30 θέσεων για οικιακή η
επαγγελματική χρήση. για να έχετε τακτοποιημένα τα κλειδιά σας, να
μην κουράζεστε να τα ψάχνετε και το σημαντικότερο να μην τα χάνετε.
Διαστάσεις:
Υ: 20 cm Π: 16 cm Β: 7,5 cm
Βάρος: 0.950 kg
Μέταλλο: Ανοξείδωτος Χάλυβας
Περιλαμβάνει:
• 2 βίδες + 2 ούπα
• 2 κλειδιά
• Αυτοκόλλητα από το νούμερο 1 μέχρι
το 30 για σωστή τακτοποίηση.

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΧΑΛΥΒΑ 48 ΘΕΣΕΩΝ
13,50€
14,90€

Κωδικός Προϊόντος: KB-4
Κλειδοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα 48 θέσεων για οικιακή η
επαγγελματική χρήση. για να έχετε τακτοποιημένα τα κλειδιά σας, να
μην κουράζεστε να τα ψάχνετε και το σημαντικότερο να μην τα χάνετε.
Διαστάσεις:
Υ: 25 cm Π: 18 cm Β: 7,5 cm
Βάρος: 1.360 kg
Μέταλλο: Ανοξείδωτος Χάλυβας
Περιλαμβάνει:
• 2 βίδες + 2 ούπα
• 2 κλειδιά
• Αυτοκόλλητα από το νούμερο 1 μέχρι
το 48 για σωστή τακτοποίηση.

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΧΑΛΥΒΑ 60 ΘΕΣΕΩΝ
17,50€

Κωδικός Προϊόντος: KB-6
Κλειδοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα 60 θέσεων για οικιακή η
επαγγελματική χρήση. για να έχετε τακτοποιημένα τα κλειδιά σας, να
μην κουράζεστε να τα ψάχνετε και το σημαντικότερο να μην τα χάνετε.
Διαστάσεις:
Υ: 30,5 cm Π: 24 cm Β: 7,5 cm
Βάρος: 2.160 kg
Μέταλλο: Ανοξείδωτος Χάλυβας
Περιλαμβάνει:
• 2 βίδες + 2 ούπα
• 2 κλειδιά
• Αυτοκόλλητα από το νούμερο
1 μέχρι το 60 για σωστή
τακτοποίηση.
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Ταμειάκια

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΤΑΜΕΙΟ
ΦΟΡΗΤΟ 8 x 15 x 11.8 εκ.
Κυδωνίας 2 (γωνία), Χανιά • Τηλ: 28215 07550
Website: www.mankeys.gr • Email: info@mankeys.gr

Κωδικός Προϊόντος: CB-1
Μεταλλικό κουτί ταμείο φορητό
με πλαστική εσωτερική θήκη για
κέρματα.
Η θήκη μπορεί να μπαινοβγαίνει
εύκολα.
Επιπλέον χώρος κάτω από την θήκη
για χαρτονομίσματα ή για επιπλέον
κέρματα.
Μέταλλο: Ανοξείδωτος χάλυβας

Βάρος: 0.790 kg
Χρώματα: Μαύρο & Κόκκινο
Πάχος: 0.8 mm
Περιλαμβάνει:
• 2 κλειδιά ασφαλείας.
• Πλαστική θήκη για κέρματα
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9,60€

Διαστάσεις:
Υ: 9 cm Π: 20 cm Β: 16 cm
Βάρος: 0.790 kg
Χρώματα: Μαύρο & Κόκκινο
Πάχος: 0.8 mm
Περιλαμβάνει:
• 2 κλειδιά ασφαλείας.
• Πλαστική θήκη για κέρματα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΤΑΜΕΙΟ
ΦΟΡΗΤΟ 9 x 25 x 18 εκ.
Κωδικός Προϊόντος: CB-3
Μεταλλικό κουτί ταμείο φορητό
με πλαστική εσωτερική θήκη για
κέρματα.
Η θήκη μπορεί να μπαινοβγαίνει
εύκολα.
Επιπλέον χώρος κάτω από την θήκη
για χαρτονομίσματα ή για επιπλέον
κέρματα.
Μέταλλο: Ανοξείδωτος χάλυβας

9,10€

Διαστάσεις:
Υ: 8 cm Π: 15 cm Β: 11.8 cm

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΤΑΜΕΙΟ
ΦΟΡΗΤΟ 9 x 20 x 16 εκ.
Κωδικός Προϊόντος: CB-2
Μεταλλικό κουτί ταμείο φορητό
με πλαστική εσωτερική θήκη για
κέρματα.
Η θήκη μπορεί να μπαινοβγαίνει
εύκολα.
Επιπλέον χώρος κάτω από την θήκη
για χαρτονομίσματα ή για επιπλέον
κέρματα.
Μέταλλο: Ανοξείδωτος χάλυβας

8,90€

9,90€

10,90€

Διαστάσεις:
Υ: 9 cm Π: 25 cm Β: 18 cm
Βάρος: 1.080 kg
Χρώματα: Μαύρο & Κόκκινο
Πάχος: 0.8 mm
Περιλαμβάνει:
• 2 κλειδιά ασφαλείας.
• Πλαστική θήκη για κέρματα

Αξεσουάρ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΔΙΑΦΑΝΟ PVC
ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 X 3.3 CM

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ • ΛΟΥΚΕΤΑ • ΜΠΡΕΛΟΚ • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

0,50€

Κωδικός Προϊόντος: AKS14
Μπρελόκ διάφανο PVC για φωτογραφία με κρίκο.
Το PVC λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός για να
φαίνεται καλύτερα η φωτογραφία.

ΜΠΡΕΛΟΚ ΔΙΑΦΑΝΟ PVC
ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5.5 X 3.5 CM

0,60€

Κωδικός Προϊόντος: AKS13
Μπρελόκ διάφανο PVC για φωτογραφία με κρίκο.
Το PVC λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός για να
φαίνεται καλύτερα η φωτογραφία.

ΚΡΙΚΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 28MM
ΣΥΜΠΑΓΗΣ
32MM

0,30€
0,28€
0,40€

Κωδικός Προϊόντος 28mm: AKS7
Κωδικός Προϊόντος 32mm: AKS8
Κρίκοι Ξενοδοχείων συμπαγής 28mm ή 32mm.
Ειδικοί συμπαγής κρίκοι για να μην μπορούν να ανοίξουν
με τα χέρια, για ξενοδοχεία ώστε ο πελάτης να μην
αφαιρεί την μαγνητική κάρτα του ρεύματος.

ΜΠΡΕΛΟΚ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ
ΒΙΔΩΤΟ 16CM
Κωδικός Προϊόντος: AKS12

2,50€

Μπρελόκ συρματόσχοινο βιδωτό 16cm.
Μετά που θα το βιδώσετε μπορείτε να το πιέσετε με μια
πένσα στο βίδωμα, με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να
ξανά ανοίξει.
Η πιο κατάλληλη λύση για ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα
δωμάτια με κάρτα ρεύματος κτλ.
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