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Sejfy meblowe ML, klasa S1 
 

 
 

 
 

Zastosowanie: 
 
Sejfy meblowe ML to lekkie sejfy do użytku domowego i biurowego. Odpowiednie do przechowywania 
dokumentów, biżuterii, broni, amunicji, akcesoriów związanych z bronią palną oraz innych ważnych i cennych 
przedmiotów.  
Przeznaczone do montażu w meblach oraz do zabudowy wnęk meblowych, jednak doskonale sprawdzają się także 
jako sejfy wolnostojące. 
 
 

Certyfikaty do przechowywania: 
 

 Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S1. 

 Przechowywania broni IMP - KT/101/IMP/2008. 

 Przechowywania dokumentów niejawnych wg.  Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2012 (TYP 2). 

 

Opis produktu: 
 

 Mała masa umożliwia montaż w praktycznie każdym pomieszczeniu lub meblu.  

 Stonowane, uniwersalne wzornictwo ułatwia wkomponowanie sejfu w każde wnętrze.  

 Korpus z blachy # 3 mm; jednopłaszczowa konstrukcja o wysokiej odporności na sforsowanie. 

 Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy # 5 mm. 

 Silna  osłona systemu ryglowego z zamontowanymi zamkami. 

 Zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi 900. 

 Ryglowanie drzwi za pomoc¹ rygli ruchomych o �średnicy Ø 20 mm. 

 Dodatkowa ochrona zamka przed próbą przewiercenia. 

 Przystosowane do mocowania do podłoża.  

 Gwarancja 24 miesiące. 
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Wyposażenie podstawowe: 
 

 Zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami 

 Półki z regulacją wysokości zawieszenia; maksymalne obciążenie półki 50 kg. 

 Otwory umożliwiające kotwienie:  12 mm.  
 

 Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną. 
 
 

Wyposażenie dodatkowe: 
 

 Zamiana zamka kluczowego na elektroniczny (wersja z zamkiem elektronicznym posiada dodatkowe rygle 
góra-dół); 

 Trzeci klucz do zamka kluczowego; 

 Zamykana szczelina wrzutowa lub szuflada wrzutowa  - sejf pełni funkcję wrzutni depozytowej; 

 Skrytki indywidualnie zamykane - dodatkowe zabezpieczenie; 

 Dodatkowe półki ; 

 Kotwy rozporowe do mocowania do podłoża; 

 Piankowy uchwyt na broń krótką: 

 ML 30, ML 45, ML 67 - uchwyt na 5  pistoletów 

 ML 100 – uchwyt na 6 pistoletów 

 
 
 

Rodzaje zamków:                    
 

 
 
 kluczowy         szyfrowy     elektroniczny 
 
 

Standardowe kolory: 
 

 Jasnoszary RAL 7035 (domyślny przy zamówieniu, jeśli nie zaznaczono koloru) 

 Czarny RAL 9005 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny) 
 
*Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy) 
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Dane techniczne:  
 

 

Model 
Wymiary zewnętrzne [mm] 

 
 

Wymiary wewnętrzne [mm] 
  
  

Waga Pojemność  

  W S G W S G [kg]  [l] 

ML 30 300 400 410 292 380 320 33 41 

ML 45 450 400 440 442 380 350 47 60 

ML 67 670 400 440 662 380 350 60 90 

ML 100 1000 490 440 992 470 350 90 166 

 

 
 
 

Model Półki [szt.] Skrytka* 

ML 30 0 NIE 

ML 45, ML 67 1 TAK 

ML 100 2 TAK 

 
 
*Możliwość zastosowania jako wyposażenia dodatkoweg 

 

 
 

Model wrzutu* 

 
Maksymalne wymiary wrzucanego pakietu [mm] 

wysokość szerokość głębokość 

Otwór wrzutowy 38 170 - 

Szuflada wrzutowa 25 174 105 

                                    * opcje dostępne wyłącznie w modelach ML45-ML100.  
 
                                     Otwór wrzutowy zamykany zamkiem kluczowym klasy A, może by montowany z  
                                                                        boku lub z tyłu sejfu. 
                                     Szuflada wrzutowa zamykana zamkiem kluczowym klasy A może  być montowana  
                                                                        z przodu, z  boku lub z tyłu sejfu. 

 
 
 
 
 


