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A KLASSZIKUS BORDO FUNKCIONALITÁSA ELEGÁNS CENTIUM KIVITELBEN
Megbízható lopás elleni védelem, nagy rugalmasság: ez a BORDO CENTIUM™ 6010
Speciális szegecsek kötik össze a hat darab 5 mm vastag acélrudat, melyek kompakt tömbbé hajtogathatók össze,
ezzel minimálisra csökkentve a szállítási méretet: a BORDO CENTIUM™ 6010 hajtogatható lakat az ellenállóság és
rugalmasság tökéletes kombinációja, parányi szállítási méret mellett. CENTINUM változatában a hajtogatható lakat
különösen elegáns: matt rozsdamentes acél házával és kis rozsdamentes acél tartójával, amely helytakarékos
oldalirányú kiszedést tesz lehetővé. Az acélrudak egyszerű fekete műanyagborítása kiemeli a látványt, és védi
kerékpárja lakkrétegét a sérüléstől. A BORDO CENTIUM™ 6010 hajtogatható lakat használata roppant kényelmes: a
világító kulcs megkönnyíti a sötétben való lezárást és kinyitást, ráadásul kódolt is. Több azonosan záródó zárat is
rendelhet, melyeket ugyanazzal a kulccsal kezelhet.

Technológiák
•
•
•
•
•

5 mm vastag rudak, műanyag borítással a lakkozott felületek védelme érdekében
Nemesacél ház a kulcslyuk szennyeződés elleni kézi letakarásával
A rudak speciálisan edzett acélból készülnek
A rudak összekötése speciális szegecsekkel
ABUS Plus zárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni fokozott védelemhez

Működés és felhasználás
•
•

Megfelelő védelem magas lopáskockázat esetén
Jó minőségű kétkerekűek védelméhez ajánlott
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•

Minél nagyobb a hosszméret, annál egyszerűbb a fix tárgyakhoz történő lezárás

Ötletek
•
•

Ezt a lakatot más zárakkal együtt egyforma zárlattal is megrendelheti, ez azt jelenti, hogy több zár való egy
kulcshoz, ill. egy zárlathoz
Bordo család: Az ellenállóság, a rugalmasság, a tömeg és a szállítási méret ideális kombinációja

Technische Daten - BORDO CENTIUM™ 6010/90 black SH
Súly
design szín
fazetta szín
zárás típusa
EAN

1120 g
black
fekete
kulcs
4003318393938
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