BARRACUDA
FILE SAFES

Brankas yang dirancang untuk menyimpan dan melindungi dokumen penting dari
pencurian dan kebakaran. Dilengkapi dengan pintu ganda yang tahan bongkar berupa
laci khusus untuk menyimpan ﬁle berukuran A4 dan F4 yang berlapis bahan tahan api

DESAIN
Brankas TRUSTSAFES BARRACUDA pada bagian body dan laci dilapisi bahan anti api
dan ﬂame insulator juga bagian pintu utama untuk memastikan keamanan dokumen
penting Anda. Brankas ini juga dilengkapi dengan envelope binder besar dan kecil
serta hanging binder untuk mempermudah penyimpanan dokumen.
MODEL
BARRACUDA tersedia dalam 3 jenis model penyimpanan yaitu tipe 2, 3 dan 4 laci untuk
menyesuaikan kebutuhan Anda.
BODY
Body brankas dibuat dengan struktur Trustsafes Armor setebal 85 mm yang disatukan
dengan anchor system.
PINTU UTAMA
Pintu utama ketebalannya 130 mm dengan struktur Trustsafe Armor setebal 70 mm
yang dilengkapi dengan pengaman khusus anti bor di sekitar kunci, ﬂame insulator,
serta kunci kombinasi dan kunci 8 lever.
KUNCI
Sistem penguncian diperkuat dengan cover plat baja dengan slot kunci mandiri. Pintu
utama memiliki kunci dengan 1 juta kemungkinan karena menggunakan kombinasi 3
roda dan dilengkapi check lock serta pengaman standar kunci 8 lever.
MEKANISME PENGUNCIAN
Sistem penguncian menggunakan bahan siku pada keempat sisi yang menyatu
dengan body sehingga penguncian slot geser pada 3 sisi pintu dan steel slot engsel
TIPE / MODEL

UKURAN LUAR

UKURAN DALAM

BERAT

(T X L X D) mm

(T X L X D) mm

kg

TRUSTSAFES BARRACUDA 1 (2 LACI)

825 X 640 X 800

675 X 490 X 660

255

TRUSTSAFES BARRACUDA 2 (3 LACI)

1.200 X 640 X 800

1.050 X 490 X 660

380

TRUSTSAFES BARRACUDA 3 (4 LACI)

1.500 X 640 X 800

1.350 X 490 X 660

500

SPECIAL ORDER
Kami juga menerima pesanan brankas dengan ukuran, warna, dan spesiﬁkasi
khusus lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
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