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SKUPIENIE SIĘ NA BEZPIECZEŃSTWIE, OBSŁUDZE I ELASTYCZNOŚCI
Zaufaj jakości klasyka: Składane zapięcie BORDO™ 6000K oferuje dobrą ochronę przed kradzieżą i praktyczną obsługę.
Sześć składanych sztab stalowych o grubości 5 mm, połączonych specjalnymi nitami, składających się jak miarka
calowa - tak wygląda zapięcie składane BORDO 6000K. Pomysł nie jest nowy, zapięcia serii Bordo firmy ABUS to
prawdziwe klasyki, ale o niedoścignionej funkcjonalności. Jest to wariant, który można otworzyć za pomocą klucza.
Wskazuje na to również literka K (key) w nazwie produktu.
Wykonane ze specjalnie hartowanej stali sztaby i obudowa zapewniają wysoką odporność. Wysokiej jakości wkładka
ABUS XPlus zapewnia przy tym szczególnie wysoką ochronę, np. przed użyciem wytrychu. Miękka i jednocześnie
wytrzymała osłona chroni przed zadrapaniami lakieru. Poza tym zapięcie jest dzięki temu bardzo poręczne. Jakość
"Made in Germany" zapewnia międzynarodowe wyróżnienia.

Technologie
•
•
•
•
•

Sztaby o grubości 5 mm z bardzo miękką i jednocześnie wytrzymałą powłoką chroniącą przed uszkodzeniem
lakieru
Sztaby i obudowa wykonane są ze specjalnej stali hartowanej
Sztaby połączone specjalnymi nitami
Wkładka ABUS XPlus dla wyjątkowo wysokiej ochrony przed manipulacją, np. przy użyciu wytrychu
Uchwyt SH w zestawie

Użytkowanie
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Dobra ochrona przy średnim ryzyku kradzieży
Zalecane do zabezpieczania dobrych dwukołowców
Im większa długość, tym łatwiejsze jest zamocowanie do stałego obiektu

Wskazówki
•
•

Ten zamek można zamawiać pod jeden klucz, a to oznacza kilka zamków pasujących do jednego klucza lub
jednego zamknięcia
Rodzina BORDO™: idealne połączenie odporności, bezpieczeństwa, elastyczności i wymiarów transportowych

Technical Data - BORDO™ 6000K/90 black SH
Kolor fasety
Kolory
Typ blokowania
Waga
EAN

czarny
black
klucz
1330 g
4003318620942
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