
Find us on:

info@piperaris.com

www.piperaris.com
shop.piperaris.com

Λεμεσός
105Α, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ

Λευκωσία
13Α, Σπύρου Κυπριανού



FAC 107ES RASHA
    Επαγγελµατικό

    Πιστοποιηµένο (ΕΝ14450)

    Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονική κλειδαριά (ΕΝ1300)

    Συµπαγής διπλή πόρτα από ατσάλι πάχους 2mm (BS4360/43A)

    Οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες µέχρι €60,000

    (Overnight cash risk) και €600,000 (Jewellery risk)

Χρηµατοκιβώτια
 

Με στόχο τη µέγιστη ασφάλεια αντικειµένων συναισθηµατικής αξίας, χρηµάτων,
χρυσαφικών, εγγράφων, πολυτίµων λίθων και άλλων τιµαλφή, παρέχονται
χρηµατοκιβώτια όλων των τύπων, βαθµίδων ασφαλείας και διαστάσεων.
 
Για κάθε υποστατικό, ανάλογα µε το βαθµό ασφάλειας και 
τις ιδιαιτέρες ανάγκες της κάθε περίπτωσης.
 
Μεγάλη γκάµα χρηµατοκιβωτίων διαθέσιµη.
 
Ρωτήστε µας για περισσότερες επιλογές.
Άµεση παραγγελία και στο shop.piperaris.com
 
Οι τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν τον ΦΠΑ, την µεταφορά και την εγκατάσταση.

SMP COMMUNITY GRADE 0 MK III SIZE 2
    Πιστοποιηµένο (EN1143-1)

    Επαγγελµατικό

    Πυροπροστασία έως 60 λεπτά (BS476 certified)

    Συµπαγής πόρτα 12mm (µε υλικό προστασίας από τρύπηµα)

    Σώµα από υψηλής ασφάλειας ατσάλι συνολικού πάχους 50mm

    Υψηλής ποιότητας πιστοποιηµένη ηλεκτρονική κλειδαριά

    Ελάχιστη οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες €7,200

    (Overnight cash risk) και €72,000 (Jewellery risk)

SMP COMMUNITY GRADE 0 MK III SIZE 4
    Πιστοποιηµένο (EN1143-1)

    Επαγγελµατικό

    Πυροπροστασία έως 60 λεπτά (BS476 certified)

    Συµπαγής πόρτα 12mm (µε υλικό προστασίας από τρύπηµα)

    Σώµα από υψηλής ασφάλειας ατσάλι συνολικού πάχους 50mm

    Υψηλής ποιότητας πιστοποιηµένη ηλεκτρονική κλειδαριά

    Ελάχιστη οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες €7,200

    (Overnight cash risk) και €72,000 (Jewellery risk)

SMP ECU 2 VERTICAL
    Επαγγελµατικό

    Κλειδαριά υψηλής ποιότητας µε κλειδί

    Συµπαγής πόρτα πάχους 3.6mm

    Σώµα συνολικού πάχους 18.5mm 

    Επίστρωση από πυρασφαλή υλικό στην πόρτα

    Ελάχιστη οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες €4,200

    (Overnight cash risk) και €42,000 (Jewellery risk)

FAC 105ES
    Επαγγελµατικό

    Πιστοποιηµένο (ΕΝ14450)

    Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονική κλειδαριά (ΕΝ1300)

    Συµπαγής διπλή πόρτα από ατσάλι πάχους 2mm (BS4360/43A)

    Οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες µέχρι €10,000

    (Overnight cash risk) και €100,000 (Jewellery risk)



SMP COMMUNITY GRADE V SIZE 0
    Πιστοποιηµένο (EN1143-1)

    Επαγγελµατικό

    Πυροπροστασία έως 60 λεπτά (BS476 certified)

    Συµπαγής πόρτα 132mm (µε υλικό προστασίας από τρύπηµα)

    Σώµα από υψηλής ασφάλειας ατσάλι συνολικού πάχους 90mm

    Υψηλής ποιότητας πιστοποιηµένη ηλεκτρονική κλειδαριά, 

    µε χρονοκαθυστέρηση, σε συνδυασµό µε κλειδί (Class 1 Certified)

    Ελάχιστη οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες €120,000 

    (Overnight cash risk) και €1,200,000 (Jewellery risk)

PHOENIX FS0351
    Προστασία αντικειµένων και εγγράφων από φωτιά για 30 λεπτά

    Ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες 700C

    Υψηλής ποιότητας κλειδαριά

    Φορητό, µε βολική λαβή µεταφοράς

EXCELLENT YB-1300
    Επαγγελµατικό

    Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονική κλειδαριά µε χρονοκαθυστέρηση

    Ηχητική προειδοποίηση (alarm)

    Πυροπροστασία έως 2 ώρες (UL certified)

    Οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες  µεταξύ €5,000 - €10,000  

    (Overnight cash risk) και µεταξύ €50,000 - €100,000 (Jewellery risk)

SMP COMMUNITY GRADE I SIZE 1814
    Πιστοποιηµένο (EN1143-1)

    Επαγγελµατικό

    Πυροπροστασία έως 60 λεπτά (BS476 certified)

    Συµπαγής πόρτα 65mm (µε υλικό προστασίας από τρύπηµα)

    Σώµα από υψηλής ασφάλειας ατσάλι συνολικού πάχους 90mm

    Υψηλής ποιότητας πιστοποιηµένη ηλεκτρονική κλειδαριά

    Ελάχιστη οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες €11,200 

    (Overnight cash risk) και €112,000 (Jewellery risk)

SMP COMMUNITY GRADE III SIZE 2316
    Πιστοποιηµένο (EN1143-1)

    Επαγγελµατικό

    Πυροπροστασία έως 60 λεπτά (BS476 certified)

    Συµπαγής πόρτα 65mm (µε υλικό προστασίας από τρύπηµα)

    Σώµα από υψηλής ασφάλειας ατσάλι συνολικού πάχους 90mm

    Υψηλής ποιότητας πιστοποιηµένη ηλεκτρονική κλειδαριά 

    σε συνδυασµό µε κλειδί (Class 1 Certified)

    Ελάχιστη οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες €21,000 

    (Overnight cash risk) και €210,000 (Jewellery risk)

EXCELLENT YB-920
    Επαγγελµατικό

    Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονική κλειδαριά µε χρονοκαθυστέρηση

    Ηχητική προειδοποίηση (alarm)

    Πυροπροστασία έως 2 ώρες (UL certified)

    Οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες  µεταξύ €5,000 - €10,000 

    (Overnight cash risk) και µεταξύ €50,000 - €100,000 (Jewellery risk)



EXCELLENT G5
    Κλειδαριά ασφαλείας µε κλειδί

    Εσωτερικό µικρό χρηµατοκιβώτιο γενικής χρήσης

    Επένδυση µε χαλί

EXCELLENT BLE30
    Ηλεκτρονική κλειδαριά

    Ηχητική προειδοποίηση (alarm)

    Οθόνη LCD

    Συµπαγής πόρτα πάχους 5mm

EXCELLENT EGD25
    Ηλεκτρονική κλειδαριά

    Ηχητική προειδοποίηση (alarm)

    Οθόνη LCD

    Συµπαγής πόρτα πάχους 3mm

 
Σώµα συνολικού πάχους 2mm

Οικονοµική κάλυψη από 

ασφαλιστικές εταιρείες 

µέχρι €1,500 (Overnight cash risk) 

και €15,000 (Jewellery risk)

EXCELLENT G8
    Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονική κλειδαριά µε χρονοκαθυστέρηση

    Ηχητική προειδοποίηση (alarm)

    Εσωτερικό µικρό χρηµατοκιβώτιο γενικής χρήσης

    Επένδυση µε χαλί

€1,211

 
Σώµα συνολικού πάχους 2mm

Οικονοµική κάλυψη από 

ασφαλιστικές εταιρείες

µέχρι €3,000 (Overnight cash risk) 

και €30,000 (Jewellery risk)

SMP CUSTODIAN MODEL 12
    Επαγγελµατικό

    Συµπαγής πόρτα από ατσάλι πάχους 12.7mm (BS4360/43A)

    Υψηλής ποιότητας πιστοποιηµένη ηλεκτρονική κλειδαριά

    Επίστρωση από πυρασφαλή υλικό µεταξύ της πόρτας και του σώµατος

    Ελάχιστη οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες €7,200 

    (Overnight cash risk) και €72,000 (Jewellery risk)

SMP IRONMASTER 2 MODEL 3
    Επαγγελµατικό

    Συµπαγής πόρτα από ατσάλι πάχους 35mm

    Υψηλής ποιότητας κλειδαριά, µε κλειδί

    Ειδική εξωτερική επίστρωση για προστασία από υγρασία και διάβρωση

    Ελάχιστη οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες €4,200 

    (Overnight cash risk) και €42,000 (Jewellery risk)

FAC SUELO 9081 EASD
    Επαγγελµατικό

    Συµπαγής πόρτα πάχους 6mm

    Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονική κλειδαριά

    Οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες  µέχρι €10,000 

    (Overnight cash risk) και €100,000 (Jewellery risk)

FAC 103E
    Επαγγελµατικό

    Συµπαγής πόρτα πάχους 6mm

    Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονική κλειδαριά µε χρονοκαθυστέρηση

    Οικονοµική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες  µέχρι €10,200 

    (Overnight cash risk) και €100,000 (Jewellery risk)




