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Η TIGER SAFES με υπερηφάνια σας παρουσιάζει τη νέα σειρά χρηματοκιβωτίων βαρέως 

τύπου και υψηλής ασφάλειας HS η οποία έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και κατασκευαστεί 

αξιοποιώντας την εμπειρία της εταιρείας  και τη γνώση των ειδικών.  

Τα περισσότερα χρηματοκιβώτια μας προστατεύουν είτε από διάρρηξη είτε από φωτιά. 

Είναι εξαιρετικά σπάνιο, κάποιο χρηματοκιβώτιο να μπορεί να μας προστατέψει και από τις 

δύο απειλές. Η ολοκαίνουργια σειρά HS της TIGER SAFES  σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε 

για αυτόν ακριβώς το λόγο. Να μπορεί να προστατεύσει την περιουσία μας τόσο στην 

περίπτωση διάρρηξης όσο και στην περίπτωση φωτιάς.  

Το σώμα του χρηματοκιβωτίου που περιβάλλει την πόρτα είναι κατασκευασμένο ώστε να 

έχει την ικανότητα να εμποδίζει το ζεστό αέρα και τη  θερμότητα να εισχωρήσει μέσα από 

τα διάκενα στο εσωτερικό του, προσδίδοντας  έτσι στο χρηματοκιβώτιο τα μοναδικά 

αντιπυρικά χαρακτηριστικά που έχει. Τα χρηματοκιβώτια της σειράς HS έχουν επιτυχώς 

δοκιμαστεί σε δίωρη έκθεση φωτιάς, σύμφωνα με τα πιο απαιτητικά δεδομένα.   

Η πόρτα των χρηματοκιβωτίων HS κατασκευάζεται εσωτερικά και εξωτερικά από 

ηλεκτρονικά συγκολλημένες ατσάλινες πλάκες που περιβάλλουν τον καινούργιο 

αναβαθμισμένο μονόλιθο συμπαγούς υλικού CS 12000 σε συνδυασμό με τις ενισχυμένες 

μπάρες τύπου “Z”. Ιδιαίτερα ο χώρος στον οποίο βρίσκονται οι κλειδαριές προστατεύεται 

από πρόσθετη πλάκα ατσαλιού σκληρυμένου με μαγγάνιο. Το συνολικό πάχος της πόρτας 

προσεγγίζει τα 140mm. Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών, προσδίδει στην 

πόρτα ασύγκριτη αντοχή ενάντια στις επίμονες και συντονισμένες επιθέσεις των 

διαρρηκτών. 

Το σώμα του χρηματοκιβωτίου έχει συνολικό πάχος 70mm και κατασκευάζεται με τον ίδιο 

τρόπο που κατασκευάζεται η πόρτα. Διαθέτει δηλαδή πολυστρωματική δομή με 

συγκολλημένες πλάκες ατσαλιού που περιβάλλουν το συμπαγή μονόλιθο υψηλής 
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πυκνότητας σε συνδυασμό και με τις ενισχυμένες μπάρες τύπου “Z”. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνονται τα αδιαπραγμάτευτα αντιδιαρρηκτικά χαρακτηριστικά του 

χρηματοκιβωτίου και η ικανότητά του να προστατεύει αποτελεσματικά την περιουσίας μας. 

Τα χρηματοκιβώτια HS είναι εξοπλισμένα με μηχανική κλειδαριά από την κορυφαία 

γερμανική εταιρεία Kaba Mauer και με  πρόσθετη κλειδαριά μηχανικού συνδυασμού. Οι 

κλειδαριές αυτές διαθέτουν  τις υψηλότερες πιστοποιήσεις ασφαλείας και συνεργάζονται 

με τον πατενταρισμένο και κατεργασμένο με LASER μηχανισμό κλειδώματος. Ο μηχανισμός 

μετακινεί μασίφ ατσάλινες μπάρες διαμέτρου 35mm οι οποίες φωλιάζουν σε 

προκαθορισμένες θέσεις στο σώμα του χρηματοκιβωτίου. Σταθερές μπάρες ταυτόχρονα 

ασφαλίζουν την πόρτα από την πλευρά των μεντεσέδων. 

Η ζωτικής σημασίας περιοχή των κλειδαριών προστατεύεται επιπροσθέτως με μηχανισμό 

relocking. Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια γυάλινη πλάκα, η οποία είναι 

τοποθετημένη ανάμεσα στην πόρτα και στις κλειδαριές και συνδέεται με σύρτες-παγίδες. 

Μια απόπειρα παραβίασης με εργαλεία ή εκρηκτικά θα θρυμματίσει τη γυάλινη πλάκα, 

ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τις παγίδες που θα σφραγίσουν ερμητικά την πόρτα, 

αποτρέποντας έτσι την παραβίαση. 

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά ακόμα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 

χρηματοκιβωτίου. Περιοριζόμαστε στο να αναφέρουμε το σημαντικότερο όφελος που μας 

παρέχει, δηλαδή την απόλυτη προστασία της περιουσίας μας σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή.  

  

 

Μοντέλο 
Εσωτ. Διαστάσεις Εξωτ. Διαστάσεις 

Βάρος Αξία 
Ύψος Πλάτος Βάθος Ύψος Πλάτος Βάθος 

HS-40 0,280m 0,315m 0,190m 0,430m 0,465m 0,400m 160kgr 1050€ 

HS-50 0,350m 0,350m 0,320m 0,500m 0,500m 0,530m 245kgr 1450€ 

HS-70 0,550m 0,450m 0,340m 0,700m 0,600m 0,550m 370kgr 1660€ 

HS-85 0,700m 0,450m 0,340m 0,850m 0,600m 0,550m 476kgr 1770€ 

HS-100 0,850m 0,450m 0,340m 1,000m 0,600m 0,550m 490kgr 1890€ 

HS-130 1,150m 0,550m 0,390m 1,300m 0,700m 0,600m 585kgr 1990€ 

HS-160 1,480m 0,750m  0,590m 1,600m  0,900m  0,800m  1015kgr 2250€ 

HS-180 1,650m  0,750m  0,590m 1,800m  0,900m 0,800m  1174kgr 2600€ 

HS-200 1,850m  0,650m  0,490m 2,000m  0,800m 0,700m  1300kgr  2990€ 


