Yale Værdiskabe
– sikker opbevaring af værdier i hjemmet

An ASSA ABLOY Group brand

Yale Værdiskabe
Med et Yale Værdiskab til boligen er der nu en nem og effektiv måde at sikre dine
værdier, dokumenter og ejendele på. Et værdiskab fra Yale er nemt at montere i din
bolig, idet alle varianter er forberedt til fastboltning.
Yale Værdiskabe fås i 2 varianter – Yale Home og Yale Basis. Yale Home fås i 3
størrelser, og er produceret i hærdet stål. Yale Basis fås i 4 størrelser, og er produceret
i stål. Dit Yale Værdiskab vil i god tid gøre dig opmærksom på hvornår et batteriskift er
nødvendigt. Hvis batteriet ikke bliver skiftet i tide kan du bruge nød-nøglen til at
åbne dit Yale Værdiskab med.

Tekniske specifikationer for Værdiskabene Basis & Home
• Motoriserede 22 mm låserigler
• Digitalt tastatur med blåt baggrundsbelyst LCD display
• Mekanisk nøgle
• Valgfri kode 4 -12 cifre
• Mere end 100.000 mulige kodekombinationer
• Indikator for lavt batteri
• Huller til væg- eller gulvmontering
• Montagebolte medfølger

Hvor gemmer du værdierne?
Du behøver ikke at gå til yderligheder for at
sikre dine værdier. Med et Yale Værdiskab
eller et Yale Brandskab til boligen er det muligt
at sikre dine værdier og personlige ejendele
nemt og effektivt. Yale Værdiskabe og Yale
Brandskabe er velegnede til opbevaring af
vigtige dokumenter, smykker, harddiske, arvestykker og lignende uerstattelige værdier.

Yale værdiskabe
– Basis & Home

Yale Værdiskabe er en serie til sikring af værdier,
dokumenter og andre personlige ejendele i hjemmet.
Yale Basis Værdiskabe findes i 4 størrelser
Basis kompakt
Udvendige mål:200 x 350 x 200 mm.
Indvendige mål: 192 x 345 x 145 mm.

Varenr. 924650
YSB/200/EB1 – Basis Kompakt

Varenr. 924651
YSB/250/EB1 – Basis medium

Basis medium
Udvendige mål: 250 x 350 x 300 mm.
Indvendige mål: 242 x 345 x 245 mm.
Basis stor
Udvendige mål: 400 x 350 x 340 mm.
Indvendige mål: 392 x 345 x 285 mm.
Basis laptop
Udvendige mål: 200 x 480 x 350 mm.
Indvendige mål: 192 x 475 x 295 mm.

Varenr. 924653
YSB/400/EB1 – Basis stor

Varenr. 924652
YLB/200/EB1 – Basis laptop

Yale Home Værdiskabe er forstærket med hærdet stål
i låge og kabinet og indvendig lys når lågen er åben.
Yale Home Værdiskabe findes i 3 størrelser
Home kompakt
Udvendige mål: 250 x 350 x 300 mm.
Indvendige mål: 240 x 337 x 230 mm

Varenr. 924654
YSM/250/EG1 – Home kompakt

Home medium
Udvendige mål: 400 x 350 x 340 mm
Indvendige mål: 390 x 337 x 240 mm
Home laptop
Udvendige mål: 200 x 480 x 350 mm
Indvendige mål: 190 x 467 x 280 mm

Varenr. 924655 YLM/200/EG1 – Home laptop

Varenr. 924656
YSM/400/EG1 – Home medium

Yale Brandskabe
Med et Yale Brandskab til boligen er der nu en nem og effektiv måde at sikre dine
værdier, dokumenter og ejendele på. Et brandskab fra Yale er nemt at montere i
din bolig, idet begge størrelser er forberedt til fastboltning og indeholder montagebolte.
Yale Brandskabe er tilgængelig i 2 størrelser, og er produceret i hærdet stål og
cement. Samtidig er Yale Brandskabe testet og godkendt efter svenske brandstandarder, og godkendt til 1 times brandsikker opbevaring. Dit Yale Brandskab vil
i god tid gøre dig opmærksom på hvornår et batteriskift er nødvendigt. Hvis batteriet ikke bliver skiftet i tide er det stadig muligt at åbne dit Yale Brandskab via en
nødbatteri åbning.

Tekniske specifikationer for Brandskabene
• Godkendt til 1 times brandsikker opbevaring af dokumenter og personlige ejendele
• Testet og godkendt ifølge svenske brandstandarder
• Digital lås med tastatur
• Valgfri 4-12 cifret kode
• Indbygget hylde
• Over 1 million mulige kodekombinationer
• Mulighed for programmerbar engangskode
• Indikator for lavt batteri
• Huller til væg- eller gulvmontering
• Montagebolte medfølger

Yale Brandskabe

– brandsikring af dokumenter og personlige ejendele i hjemmet

Yale Brandskabe er til sikker opbevaring af dokumenter og andre personlige ejendele i hjemmet.
Yale Brandskabe findes i 2 størrelser
Brandskab medium
Udvendige mål: 308x410x342mm.
Indvendige mål: 220x330x225mm.
Brandskab stor
Udvendige mål: 420x352x320mm.
Indvendige mål: 320x260x304mm.

Varenr. 924648
YFM/420/FG2 Brandskab - Stor

Varenr. 924647
YFM/310/FG2 - Brandskab Medium
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Yale og Ruko A/S er begge selskaber i den internationale koncern ASSA ABLOY.
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