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DE KLASSIEKER - NU NOG INDIVIDUELER
De BORDO™ 6000 is na jaren een klassieker geworden.
Dit eenvoudige maar ingenieuze vouwslot overtuigt iedereen die veiligheid, flexibiliteit en een compacte omvang
wenst. De 5 mm dikke stalen staven vouwt u op als een duimstok. Boodschap aan potentiële dieven: Vergeet het
maar. Heldere boodschap aan onze klanten: De klassieker kan nu gecombineerd worden met voordeur, garage of
schuur.
Met een ABUS-sluitcilinder uit ons huisbeveiligingsassortiment. Kies een sluitcilinder die ook in uw huis- of flatdeur
zit. Open en sluit uw BORDO™ 6000 met dezelfde sleutel.
U kunt ook direct de BORDO™ 6000PZ met ingebouwde EC550 cilinder uit ons assortiment kiezen en eenzelfde cilinder
voor uw huis laten maken. Dus of u nu al een cilinder hebt geïnstalleerd en nu een passend slot nodig hebt of dat u
een slot koopt en de deurcilinder moet vervangen - wij hebben het juiste product in ons portfolio.

Technologieën
•
•
•
•
•

5 mm dikke staven met extra zachte 2-componenten coating ter bescherming tegen lakschade
De stangen en de behuizing zijn gemaakt van speciaal gehard staal
Verbinding van de staven met speciale klinknagels
Handmatige kap tegen vuil
Geschikt voor diverse halve cilinders
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Gebruik en bediening
•
•

Goede bescherming bij een gemiddeld diefstalrisico
Aanbevolen voor het beveiligen van hoogwaardige tweewielers

Tips
•
•

U kunt dit slot gelijksluitend met andere sloten bestellen, d.w.z. meerdere sloten met één sleutel of één sluiting
BORDO™ Familie: ideale combinatie van weerstand, flexibiliteit, gewicht en afmetingen

Variants
•

Kleuren: Zwart

Technical Data - BORDO™ 6000PZ/90 black SH w/o Cylinder
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

1207 g
black
sleutel
zwart
4003318614781
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