SUPERPRIS PÅ SUNNE JAKTMÄSSA 3-4 AUGUSTI 2018!

SP88, Sveriges mest sålda ”stora” skåp de senaste åren. Lämplig för upp till 16 gevär men godkänt för 20 gevär.
Skåpet är försett med ett elektroniskt kodlås som kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan
batteri- eller eldrift. Tillägg för adaptern i samband med köp av skåp: 150:- (Ord. 595:-).
Skåpet levereras med topphylla, löstagbar vändbar mellanvägg med två halvhyllor, fem förvaringshyllor i dörren,
vapenhållare, bottenmatta samt nyckelkroklist fastsatt i dörren. Behöver inte förankras. H*B*D 1500*550*400 mm, vikt 152 kg.

5.995:-

Ord.pris: 7.994:-

Elektroniskt kodlås med belyst knappsats
samt LED-lampa i skåpet ingår!
Belyst Elkodlås
Elektronist kodlås byggt på den senaste tekniken
med bl.a. belysning. 2 koder, en masterkod och en
användarkod. Tidsfördröjning om så önskas.
LED rörelsesensor lampa
Stark och ljus LED lampa med automatisk
sensor. Lång hållbarhet, inbyggd magnet,
batteridriven och lätt att installera!
För skåp, garderob eller andra mörka utrymmen.
Rätt mängd ljus där du vill ha det! Specifikationer:
Trådlös batteridriven LED lampa 3 inställningar - Auto/På/Av.
Sensorn känner av rörelse och tänder lampan som släcks
automatiskt efter 20 sekunder utan rörelse.
Tre lätta sätt att installera Dubbelhäftande tejp, skruvar, eller magnet. Allt ingår!
Lätt och portabel. Drivs med 3 AAA batterier (ingår ej).
Lyser automatiskt upp mörka områden där det behövs.

Först till kvarn gäller...
SP88E Art.nr. 11008800.

Hämtpris i Huddinge 5.995:- inkl. moms. Beställ genom någon av våra återförsäljare
eller på Sunne jaktmässa! Eventuell frakt till valfri gatuadress i Sverige: 595:UPPGE KOD: SP88E,SUNNE vid beställning.

Komplettera med en brandbox från Honeywell av högsta kvalité!
Honeywell Brand- och vattensäker A4 box!

Det är skillnad på box och box! Köp en riktig brandbox när du ända köper...
Honeywell brandboxar för brand- och vattensäker förvaring av dokument,
kontanter, värdehandlingar, samlingar, foton, smycken m.m.
Skyddar dokument från brand i temperaturer upp till 840 º C under
30 minuter enligt UL-test. Skyddar CD, DVD, USB-enheter och minnen
upp till 843 º C under 30 minuter enligt oberoende Test Lab.
Vattentät 48 timmar vid 1 meters djup. Inbyggt bärhandtag och dubbla lås
för extra säkerhet! Boxen skall förvaras vågrätt för att skydda mot brand!
Boxen är vattentät även helt under vatten! 7 års garanti samt livslång
utbytesrätt efter en brand! Eftersom boxen är vattentät är det bra att den
öppnas någon gång per månad för att förhindra mögelangrepp.
Brandbox A4. Modell 1103.
Volym 7,02 l, Vikt 12,9 kg.
H*B*D utv. = 165*405*316 mm.
H*B*D inv. = 98*333*215 mm.

695:Ord.pris: 895:-

Honeywell brandbox!

Honeywell brandbox för brandsäker förvaring av dokument,
kontanter, värdehandlingar, samlingar, foton, smycken m.m.
Skyddar dokument från brand i temperaturer upp till 840 º C
under 30 minuter enligt UL-test.
Skyddar CD, DVD, USB-enheter och minnen upp till 843 º C
under 30 minuter enligt oberoende Test Lab.
7 års garanti samt livslång utbytesrätt efter en brand!
Praktiskt bärhandtag. Boxen skall förvaras vågrätt för att
skydda mot brand!
Brandbox. Modell 1101.
H*B*D utv. = 183*317*253 mm.
H*B*D inv. = 94*288*180 mm.
Vikt 8,7 kg

495:Ord.pris: 695:-
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