Gatelock Small

€ 165,- (per stuk)
€ 299,- (2 stuks)
Winkelwagen

Beveilig je achter- en / of zijdeuren met dit oersterke Gatelock Small deurslot. Zeer gemakkelijk te plaatsen
en geen speciaal gereedschap nodig. Geschikt voor iedere bedrijfswagen.
Het slot wordt bevestigd aan de deur die het eerste sluit. Wanneer beide deuren gesloten zijn wordt de
kogel er op gezet en gesloten.
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoudig in gebruik
Universeel: voor elk voertuig.
Zeer eenvoudige installatie
Slechts één gat in het plaatwerk
Duurzaam door gebruik van massieve materialen en kwaliteit verhogende oppervlaktebewerkingen.
Gebruiksvriendelijk door de 1 handbediening en gelijksluitende sleutels (bij set van 2 of 3 stuks)
Sluit aan met het plaatwerk waardoor braakpogingen met handgereedschappen als hamers, tangen en
beitels geen effect meer hebben.

Prijzen excl. btw
Rijn en Amstelland bv
Jac. P Thijseweg 6 2408 ER Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-5156708 info@bedrijfswageninrichting.nu

Gatelock Van Medium

€ 235,- (per stuk)
€ 429,- (2 stuks)
€ 650,- (3 stuks)
Beveilig je achter- en / of zijdeuren met dit oersterke Gatelock beveiligingsslot. De Gatelock heeft de
hoogste beveilingsgraad en is gegarandeerd en gecertificeerd door CNPP en Sold secure. Het slot is
gemakkelijk te plaatsen en er is geen speciaal gereedschap nodig.
Het Gatelock beveiligingsslot is geschikt voor snel laden en lossen.
Geschikt voor iedere bedrijfswagen.
•
•
•
•
•

Massief materiaal
Resistent tegen boren en slijpen
Ongrijpbaar voor inbraak gereedschap
Gegarandeerd & gecertificeerd door CNPP / Sold Secure
Inclusief volledig montageset
Per slot worden 3 sleutels meegeleverd. Sleutels zijn later eventueel na te bestellen voor €50,- p/s.

Let op:
Verkrijgbaar in Slamlock (automatisch op slot wanneer de deur dicht gaat) en Deadlock (handmatig op slot
d.m.v. de sleutel).

Prijzen excl. btw
Rijn en Amstelland bv
Jac. P Thijseweg 6 2408 ER Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-5156708 info@bedrijfswageninrichting.nu

