


Chubbsafes 
Trusted the world over. 

• Pemutar kunci kombinasi dengan tutup anti-intip dan 
pengunci putar tersedia sebagai pilihan. 

• Slot Amplop - didesain khusus dengan celah 
(lebar 13mm x panjang 152mm) di bagian 
depan-atas lemari besi untuk memfasilitasi 
deposit uang tunai dalam jumlah kecil dan 
dokumen yang tidak terlalu besar, tanpa harus 
membuka lemari besi. 
Seperti NOT, "Anti-Fishing Plate" juga dipasang 
untuk pengamanan terhadap serangan pancing 
terhadap isi dari lemari besi. 

Pilihan: 
• Night Drawer Trap (NOT) - Untuk deposit 

secara efektif untuk uang tunai dan dokumen 
melalui laci tanpa harus membuka pintu 
utama lemari besi. 
Begitu laci ditutup, isi akan jatuh ke dalam 
lemari besi. 
Sebuah "Anti-Fishing Plate" dipasang untuk 
melindungi terhadap serangan pancing terha 
dap isi dari lemari besi. 

Telephone : (021) 2298 8787 
Website : www.chubbsafesindonesia.com 
Email : info@chubbsafesindonesia.com 
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• Tebal keseluruhan pintu 140mm 
• Ketebalan pintu e ektif {Lempengan pintu) - 40mm 
• Ketebalan badan 90mm• Material pelindung - New Miltonex N200 
• Slot geser bagian depan dengan diameter 32 mm 
• Batangan pengunci dengan panjang penuh pada bagian belakang pintu. 
• Slot geser bagian atas dan bawah dengan diameter 32 mm 
• Kunci kombinasi dilindungi dengan mekanisme penguncian otomatis 

dengan kaca 
• Kunci dengan anak kunci dilindungi oleh pelat baja anti bor 
• Tambahan sebuah mekanisme penguncian otomatis yang dilindungi oleh 

sebuah pelat baja yang ditanamkan pin Tungsten Carbide 
• Panel tahan api pada bagian belakang pintu 
• 2 buah laci paruh-lebar pada bagian bawah untuk semua ukuran 
• Sebuah rak yang dapat dapat disesuaikan pada semua ukuran, kecuali 

ukuran 4 yang sudah dilengkapi dengan 2 buah rak sebagai perlengkapan 
standar 

• Kaitan untuk rak dengan panjang penuh untuk memudahkan penyesuaian 
ketinggian rak 

• Warna: RAL 9002 dengan tekstur (cat dasar Epoxy, lapisan akhir 
Polyurethane) 

Standar Spesikasi 
• Pengucian lemari besi dengan menggunakan Kunci Kombinasi 

dan kunci dengan anak kunci 
- Kunci Kombinasi : S&G 6642 - 3 roda 
- Kunci dengan anak kunci: Mauer President A 71113 - 8-lever 

(Non key-retaining) 

Size 
Ukuran Luar (mm) Kedalaman Ukuran Dalam (mm) Berat Bersih Kapasitas 

Tnggi Lebar Dalam Bersih nnggi Lebar Dalam (kg Oitres) 
Jumlah Bolt Jumlah Laci 

1 680 560 520 576 500 380 270 360 51 3 1 
2 880 620 580 636 700 440 330 515 102 3 1 
3 1080 680 640 969 900 500 390 670 176 4 1 
4 1550 740 870 926 1370 560 620 1215 476 5 2 
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