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Trezory řady MST10/MST20 splňují požadavky jak pro domácí, tak i kancelářské užití a v maximální 
možné míře chrání uložené věci před možným odcizením.

Bezpečnostní ochrana – MST10  -  bezpečnostní třída I. podle normy EN1143-1 
MST20   - bezpečnostní třída II. podle normy EN1143-1

Uzamykání – Trezor je vybaven  bezpečnostním 
motýlkovým zámkem  třídy A  nebo  bezpečnostním 
elektronickým zámkem třídy B  s funkcí časové prodlevy. 
Zámky jsou testovány dle normy EN 1300.

Konstrukce – dvojitá stěna s profilovou výplní, destičkami 
zabraňujícími provrtání a blokovací ochrana dveří zajišťují 
dokonalou bezpečnost trezoru 

Tělo trezoru - vnitřní i vnější plášť trezoru je konstruován 
z vysoce jakostní oceli, která je elektricky svařována tak, 
aby minimální tloušťka stěny byla 60mm. Prostor mezi 
vnitřním a venkovním pláštěm obsahuje proti-průrazný 
materiál

Dveře - konstrukce dveří se zdvojeným ocelovým pláštěm 
obsahuje jedinečný proti-průrazný materiál a svou 
tloušťkou 100mm vytváří dostatečnou ochrannou bariéru

Rozvorový mechanizmus - všechny rozměry mají 3-
stranný rozvorový mechanizmus s čepy 25mm zajištěnými 
ve vrchním a spodním dveřním rámu. Závěs dveří 
moderního vzhledu je odolný proti uříznutí.
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BT I / BT II Vnější rozměry       
V x Š x H (mm)

Vnitřní rozměry          
V x Š x H (mm)

Počet polic Objem -litry Váha - kg                
MST10 / MST20

MST10/1 / MST20/1 490x440x460 370x320x295 1 35 79 / 93 kg

MST10/2 / MST20/2 620x440x460 500x320x295 1 47 93 / 109 kg

MST10/3 / MST20/3 780x600x460 660x480x295 2 93 135 / 158 kg

MST10/4 / MST20/4 980x600x460 860x480x295 2 116 161 / 184 kg

MST10/5 / MST20/5 1200x800x510 1080x680x345 2 253 242 / 275 kg

MST10/55 / MST20/55 1500x900x510 1380x780x345 3 371 314 / 360 kg

MST10/6 / MST20/6 1700x1000x510 1580x880x345 3 480 390 / 442 kg
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Zamykání - celá zamykací oblast je chráněna kombinací desek z tvrzené oceli a dalších materiálů, která 
chrání zámek před provrtáním, útokem pomocí autogenu a dalších nářadí.

Volitelné extra vybavení:
nastavitelné police,
kombinace elektronického zámku + zámku na klíč, mechanický kombinační zámek

Ukotvení – připraven pro ukotvení do betonových podlah pomocí šroubů, které jsou součástí trezoru

Barva – vysoce kvalitní oděru a poškrábání odolná barva RAL9003- Bílá

     Elektronický zámek                Mechanický kombinační       Biometrický zámek C. Wittkopp 
       zámek La Gard       na otisk prstu
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