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 Ταυτόχρονη προστασία ενάντια στη διάρρηξη και στη φωτιά 

Η TIGER SAFES σας παρουσιάζει με υπερηφάνια τη σειρά χρηματοκιβωτίων Salvus Palermo. 

Τα χρηματοκιβώτια αυτά κατασκευάστηκαν ειδικά για την προστασία χρημάτων, εγγράφων 

και κοσμημάτων τόσο ενάντια στη διάρρηξη όσο και ενάντια στη φωτιά. Τα μοναδικά 

αντιδιαρρηκτικά και αντιπυρικά χαρακτηριστικά τους συνδυάζονται ιδανικά και εγγυώνται 

την απόλυτη ασφάλεια της περιουσίας σας.     

 Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευθείτε  

Τα αντιδιαρρηκτικά χαρακτηριστικά του χρηματοκιβωτίου έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14450 ( S2 ) από τον ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης ECB-S, 

που είναι ένας από τους πιο έγκυρους και αξιόπιστους φορείς παγκοσμίως. Ο ίδιος φορέας 

έχει πιστοποιήσει τα αντιπυρικά χαρακτηριστικά του χρηματοκιβωτίου σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 15659 LFS 30P ( 30 λεπτά ). Είσαστε απόλυτα διασφαλισμένοι, αποκτώντας ένα 

χρηματοκιβώτιο της σειράς Salvus Palermo.  

 Εναλλακτικές επιλογές κλειδώματος 

Τα χρηματοκιβώτια είναι εξοπλισμένα με κλειδαριά ασφαλείας κλειδιού διπλής όψεως της 

γερμανικής εταιρείας Kaba Mauer και παραδίδονται με δύο κλειδιά. Για ακόμα μεγαλύτερη 

ασφάλεια μπορεί να τοποθετηθεί επιπρόσθετα και η ηλεκτρονική κλειδαριά υψηλής 

ασφάλειας ΕΜ2050 της Μ-LOCKS με πλήθος προηγμένων λειτουργιών. Οι κλειδαριές είναι 

πιστοποιημένες από τον γερμανικό φορέα VDS. 

 Nauta Group – Πάνω από όλα τεχνολογία αιχμής και επώνυμη ποιότητα κατασκευής 

Εδώ και χρόνια ο ολλανδικός όμιλος Nauta κατασκευάζει υψηλής ποιότητας και ασφάλειας 

χρηματοκιβώτια που έχουν κατακτήσει διεθνή δημοφιλία και αναγνώριση λόγω της υψηλής 

τους αξίας και αποτελεσματικότητας και της προκλητικά ανταγωνιστικής τιμής τους. 
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Χαρακτηριστικά : 

 Πιστοποιημένη ασφάλεια S2 και LFS 30P 

 Κατασκευαστική δομή επάλληλων στρωμάτων  

 Περιμετρικό κλείδωμα με 4 επιχρωμιωμένες ατσάλινες μπάρες διαμέτρου 24mm 

 Επιπλέον θωράκιση στην περιοχή των κλειδαριών και ειδικός μηχανισμός παγίδευσης  

 Δύο θέσεις στη βάση του χρηματοκιβωτίου για την αγκύρωσή του με ατσάλινα αγκύρια 

ώστε να είναι αδύνατη η μετακίνησή του 

 Εσωτερικό ράφι ρυθμιζόμενο σε ύψος  

 Άνοιγμα πόρτας 180ο 

 Χρώμα ανθρακί 

 K: Κλειδί, Κ+Ε: Κλειδί και ηλεκτρονική κλειδαριά 

 

 

Μοντέλο 
Εξωτ. Διαστασεις Εσωτ. Διαστασεις Βάρος 

(κιλά) 

Χωρητικότητα 

(λίτρα) 
Αξία 

Ύψος Πλάτος Βάθος Ύψος Πλάτος Βάθος 

SP1-K 315 445 440 185 334 290 52 18 429,00€ 

SP2-K 460 440 440 330 329 290 68 31 579,00€ 

SP1-K+E  315 445 440 185 334 290 52 18 629,00€ 

SP2-K+E 460 440 440 330 329 290 68 31 779,00€ 


