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 Πιστοποιημένη προστασία στη διάρρηξη 

Τα χρηματοκιβώτια SISTEC της σειράς ΕΜ συγκαταλέγονται ανάμεσα στα υψηλότερης 

ποιότητας  χρηματοκιβώτια μικρού μεγέθους της παγκόσμιας αγοράς. Είναι 

κατασκευασμένα με τις πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας, 

υπερκαλύπτοντας όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις. Τα χρηματοκιβώτια ΕΜ κατά τη διάρκεια  

της πιστοποίησής τους στη βαθμίδα 1 ( EN GRADE I ) πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες 

στην κατηγορία τους με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ως χρηματοκιβώτια υψηλής 

ασφάλειας. Το υψηλό επίπεδο αντίστασης ενάντια στις εξωτερικές επιθέσεις επετεύχθει 

μέσω μιας πανίσχυρης θωράκισης και μιας τεχνικά περίτεχνης κατασκευής. 

 Ελαφριά πυροπροστασία 

Η ολοκληρωμένη μόνωση ενάντια στη φωτιά ( με υλικά που συμμορφώνονται πλήρως με  

το πρωτόκολλο πιστοποίησης DIN 4102 ) προσφέρει πλήρη προστασία ενάντια σε χαμηλής 

έντασης φωτιές. Τα έγγραφα, τα αρχεία και τα τιμαλφή σας θα είναι πάντα απόλυτα 

ασφαλή σε ένα χρηματοκιβώριο SISTEC EM. 

 Επιλογή κλειδαριάς 

Τα χρηματοκιβώτια είναι εξοπλισμένα με κλειδαριά ασφαλείας κλειδιού διπλής όψεως και 

παραδίδονται με δύο κλειδιά. Εναλλακτικά στο χρηματοκιβώτιο μπορεί να τοποθετηθεί η 

ηλεκτρονική κλειδαριά υψηλής ασφάλειας ΕΜ2050 της Μ-LOCKS με πλήθος προηγμένων 

λειτουργιών. 

 SISTEC – Πάνω από όλα γερμανική τεχνολογία και ποιότητα κατασκευής 

Εδώ και χρόνια η γερμανική εταιρεία SISTEC κατασκευάζει υψηλής ποιότητας και 

ασφάλειας χρηματοκιβώτια που έχουν κατακτήσει διεθή δημοφιλία και αναγνώριση λόγω 

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

 Eurograde I, DIN 4102 

 Πόρτα με δομή τριών στρωματώσεων 

 Τοιχώματα συνολικού πάχους 45mm 

 Περιμετρικό κλείδωμα με 7 επιχρωμιωμές ατσάλινες μπάρες διαμέτρου 25mm 

 Επιπλέον προστασία στην περιοχή των κλειδαριών με ατσάλινη πλάκα σκληρυμένη με 

μαγγάνιο 

 Δύο θέσεις στη βάση και στην πλάτη για την αγκύρωση του χρηματοκιβωτίου 

 Εσωτερικό ράφι ρυθμιζόμενο σε ύψος  

 Εσωτερικοί μεντεσέδες 

 Λαμπερό χρώμα RAL 7035 ( πολύ ανοιχτό γκρι ) 

 

Μοντέλο 
Εξωτ. Διαστασεις Εσωτ. Διαστασεις Βάρος 

(κιλά) 

Χωρητικότητα 

(λίτρα) 

 

Αξία Ύψος Πλάτος Βάθος Ύψος Πλάτος Βάθος 

EM 0-S 280 370 350 190 280 250 38 13 529,00€ 

EM 0-E 280 370 350 190 280 250 38 13 729,00€ 

EM 1-S 330 450 400 240 360 300 53 26 629,00€ 

EM 1-Ε 330 450 400 240 360 300 53 26 829,00€ 


