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Doporučujeme pro přenos nízké i vysoké hotovosti (podle vybavení). Zvláště vhodný pro pokladny, banky, obchodní firmy. 

model záruka 
(v letech) 

povrchová 
úprava 

kódové 
zámky 

zámek 
na klíč 

rychlo- 
upínání 

siréna dýmov- 
nice 

vnitřní 
barvící 
modul 

objem 
(v litrech) 

vnější 
rozměry (v x 
d x š) v mm 

vnitřní rozměry 
(v x d x š) v mm 

hmotnost 
(v kg) 

PI 120 20 kůže ne 2 ano 2 ne ne 7,7 240x330x180 150x300x170 3 
PI 220 20 kůže ne 2 ano 2 2 ne 7,7 240x330x180 150x300x170 3 
PI 320 20 kůže ne 2 ano 2 2 1 6 240x330x180 150x300x130 3,5 
PI 205 5 kůže ne 2 ano 2 2 ne 7,7 240x330x180 150x300x170 3 
PI 305 5 kůže ne 2 ano 2 2 1 6 240x330x180 150x300x130 3,5 

DO dálkové ovládání záruka 1 rok 
 

Řada dámských kufrů PI 

Řada dámských kufrů s prodejním označením PI je 
doporučována pro ta pracoviště, kde přenosy cenností 
provádějí převážně ženy. Kufříky jsou vyrobeny z kůže a 
v nabídce jsou v pěti variantách a třech barevných 
odstínech. Vzhled kufříků je velmi elegantní a pro 
pachatele nenápadný. Jejich velkou předností je nový 
systém upevnění k ruce - řetízek není vidět a řemínek je 
vybaven speciálním systémem rychloupínání. V držadle 
kufříku je neviditelně umístěno tlačítko, kterým lze na 
nutnou dobu spustit pouze sirénu a odradit tak případného 
pachatele (toto tlačítko "přihouknutí" uvádí do činnosti 
pouze sirénu - možno použít kdykoliv). 
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Doporučujeme pro přenos tajných dokumentů, cenných papírů a objemově menšího množství cenností. 

model záruka 
(v letech) 

povrchová 
úprava 

kódové 
zámky 

zámek 
na klíč 

rychlo- 
upínání 

siréna dýmov- 
nice 

vnitřní 
barvící 
modul 

objem 
(v litrech) 

vnější 
rozměry (v x 
d x š) v mm 

vnitřní rozměry 
(v x d x š) v mm 

hmotnost 
(v kg) 

SP 103 1 kůže 1 1 ano 1 ne ne 7,3 285x380x85 280x330x75 1,6 
SP 203 1 kůže 1 1 ano 1 1 ne 7,3 285x380x85 280x330x75 1,7 
SP 303 1 kůže 1 1 ano 1 1 ano 7,3 285x380x85 280x330x75 1,7 

 

Řada bezpečnostních zavazadel SP 
 
Řada bezpečnostních zavazadel - spisovka s prodejním 
označením SP je doporučována pro pracoviště, na nichž 
dochází k přenosům tajných dokumentů, cenných papírů 
nebo objemově menšího množství cenností. Spisovky 
jsou vyrobeny z kůže a v nabídce jsou ve třech 
variantách a dvou barevných odstínech. Svým 
provedením je spisovka vhodná pro muže i ženy. 
Spisovku je možno nosit v podpaží nebo za ucho. Z 
důvodu nenápadnosti má spisovka dvě uzavírací klopy. 
Venkovní klopa je vybavena jednoduchým zámkem. 
Vnitřní klopa je uzamykatelná kódovým zámkem a 
opatřena pečetidlem. Pro zákazníky je spisovka 
vybavena řadou užitečných doplňků jako je například 
držáček mobilního telefonu, kapsa na osobní doklady a 
průkazy ke vstupu. 
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Doporučujeme pro přenos nízké i vysoké hotovosti (podle vybavení). Zvláště vhodný pro soukromé firmy, obchodní organizace,  
i k přenosu dokumentů. 

model záruka 
(v letech) 

povrchová 
úprava 

kódové 
zámky 

zámek 
na klíč 

rychlo- 
upínání 

siréna dýmov- 
nice 

vnitřní 
barvící 
modul 

objem 
(v litrech) 

vnější 
rozměry (v x 
d x š) v mm 

vnitřní rozměry 
(v x d x š) v mm 

hmotnost 
(v kg) 

ST 103 5 plast 1 ne ano 1 ne ne 10,4 335x440x110 305x430x85 3 
ST 203 5 plast 1 ne ano 1 2 ne 10,0 335x440x110 305x430x85 3,2 
ST 303 5 plast 1 ne ano 1 1 1 10,0 335x440x110 305x430x85 3,2 

DO dálkové ovládání záruka 1 rok 

Řada bezpečnostních zavazadel ST 

Řada bezpečnostních zavazadel s prodejním 
označením ST je doporučována pro ta pracoviště, 
kde jsou prováděny nepravidelné přenosy objemově 
menšího množství cenností. Kufry jsou vyrobeny z 
plastu a v nabídce jsou ve třech variantách a dvou 
velikostech. Jejich předností je nízká hmotnost a 
zajímavá cena. 
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Doporučujeme zejména pro pravidelné přenášení tržeb z obchodů, pro soukromé firmy, obchodní organizace a všude tam,  
kde přenos cenností provádějí ženy. 

model záruka 
(v letech) 

povrchová 
úprava 

kódové 
zámky 

zámek 
na klíč 

rychlo- 
upínání 

siréna dýmov- 
nice 

vnitřní 
barvící 
modul 

objem 
(v litrech) 

vnější 
rozměry (v x 
d x š) v mm 

vnitřní rozměry 
(v x d x š) v mm 

hmotnost 
(v kg) 

KB 103 1 kůže ne 1 ano 1 ne ne 3,5 210x250x80 200x240x75 1,3 

KB 203 1 kůže ne 1 ano 1 1 ne 3,5 210x250x80 200x240x75 1,4 

KB 303 1 kůže ne 1 ano 1 1 ano 3,5 210x250x80 200x240x75 1,4 

DO   

 

Řada dámských kabelek KB 
 
Řada dámských kabelek s prodejním označením 
KB je doporučována pro pracoviště, kde přenos 
cenností provádějí ženy. Kabelka je vyrobena z 
kůže a v nabídce je ve třech variantách výbavy a 
jednom barevném odstínu. Vzhled kabelky je 
velmi elegantní a pro pachatele nenápadný. Ženy 
ocení, především při manipulaci s kabelkou na 
veřejnosti (například v bance), nenápadný, rychlý 
a jednoduchý způsob uchycení k ruce. Kabelka se 
nosí přes rameno. 
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Doporučujeme pro přenos nízké i vysoké hotovosti (podle vybavení). Zvláště vhodný pro velké firmy, banky, k přenosu dokumentů. 

model záruka 
(v letech) 

povrchová 
úprava 

kódové 
zámky 

zámek 
na klíč 

rychlo- 
upínání 

siréna dýmov- 
nice 

vnitřní 
barvící 
modul 

objem 
(v litrech)  

vnější 
rozměry (v x 
d x š) v mm 

vnitřní rozměry 
(v x d x š) v mm 

hmotnost 
(v kg) 

PM 120 20 kůže 2 ne ano 2 ne ne 17 330x460x200 220x430x180 4 
PM 220 20 kůže 2 ne ano 2 2 ne 17 330x460x200 220x430x180 4 
PM 320 20 kůže 2 ne ano 2 2 3 13,5 330x460x200 220x430x140 5,5 
PM 205 5 kůže 2 ne ano 2 2 ne 17 330x460x200 220x430x180 4 
PM 305 5 kůže 2 ne ano 2 2 3 13,5 330x460x200 220x430x140 5,5 

DO dálkové ovládání záruka 1 rok 

 

Řada pánských kufrů PM 
 
Řada pánských kufrů s prodejním označením PM je 
doporučována pro ta pracoviště, kde jsou prováděny 
pravidelné přenosy objemově většího množství 
cenností. Kufry jsou vyrobeny z kůže a v nabídce 
jsou v pěti variantách a dvou barevných odstínech. 
Jejich velkou předností je nový systém upevnění k 
ruce - řetízek není vidět a řemínek je vybaven 
speciálním systémem rychloupínání. V držadle 
kufříku je neviditelně umístěno tlačítko, kterým lze 
na nutnou dobu spustit pouze sirénu a odradit tak 
případného pachatele (toto tlačítko "přihouknutí" 
uvádí do činnosti pouze sirénu - možno použít 
kdykoliv). 
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Doporučujeme pro přenosy vysokých hotovostí a speciálně pro přenosy mincí. Zvláště vhodný pro firmy zabývající se  
přepravou cenností, banky a velké firmy. 

model záruka 
(v letech) 

povrchová 
úprava 

kódové 
zámky 

zámek 
na klíč 

rychlo- 
upínání 

siréna dýmov- 
nice 

vnitřní 
barvící 
modul 

objem 
(v litrech) 

vnější 
rozměry (v x 
d x š) v mm 

vnitřní rozměry 
(v x d x š) v mm 

hmotnost 
(v kg) 

AL 220 20 hliník ne 1 - 2 ano 2 2 ne 22  
42 

340x390x290 
250x600x390 

250x350x250 
220x550x350 

4 
5 

AL 320 20 hliník ne 1 - 2 ano 2 2 1 - 2 18,5 
37,5 

340x390x290 
250x600x390 

250x350x210 
220x550x310 

5 
6 

AL 205 5 hliník ne 1 - 2 ano 2 2 ne 22 
42 

340x390x290 
250x600x390 

250x350x250 
220x550x350 

4 
5 

AL 305 5 hliník ne 1 - 2 ano 2 2 1 - 2 18,5 
37,5 

340x390x290 
250x600x390 

250x350x210 
220x550x310 

5 
6 

DO dálkové ovládání záruka 1 rok 
 
 

Řada schránek AL - speciální zařízení pro přenosy 
(schránky, kufry)  

Řada schránek AL - řada hliníkových schránek s prodejním 
označením AL je doporučována pro ta pracoviště, kde je prováděn 
přenos objemově i hmotnostně velkého množství cenností. 
Hliníkové schránky jsou v základní nabídce ve čtyřech variantách 
a dvou velikostech. Na základě požadavků zákazníka je možno 
dodat i jiné velikosti a provedení. 


