Nevo

EEN ELEGANT DESIGN VOOR INTELLIGENTE
KLASSE 1-INBRAAKBESTENDIGE BEVEILIGING

INTELLIGENT
DESIGN

BESTE BESCHERMING
IN ZIJN KLASSE

ELEGANTIE
OP HAAR BEST

NEVO is de eerste EN 1143-1-gecertificeerde
ergonomische kluis met een geautomatiseerde
opening en vergrendeling op de hedendaagse
markt. Dankzij het hendelloze ontwerp bereikt u
uw waardevolle spullen snel en gemakkelijk. Het
toetsenslot, dat bovenaan de deur werd geplaatst,
heeft een griphoogte met optimaal comfort:
zie de code en voer hem staand in zonder zich
te moeten bukken. Het hogere, minder diepe
ontwerp zorgt dat u minder moet reiken.

NEVO heeft een inbraakbescherming van klasse 1,
gecertificeerd door de ECB•S, in overeenstemming
met de Europese Norm EN 1143-1. Het uiterst veilige
elektronische slot werd getest door ECB•S en gecertificeerd in overeenkomst met de norm EN 1300,
en heeft de volgende kenmerken:
– 1 master code, 1 supervisorcode en 7+ gebruikerscodes
– Een tijdvertraging tot max. 99 minuten tussen het
moment dat het slot werd bediend en dat de deur
zich opent. Ook uitgerust met annulatie mogelijkheid van de tijdsvertraging
– Stil alarm wordt geactiveerd als het slot wordt
geforceerd
– Open en gesloten signaal

NEVO is een van de meest elegante kluizen op de
markt. De hoogkwalitatieve, satijngetextureerde
polyurethaanlak, geeft een elegante look. De
afgeronde, zachte kanten geven een luxueus accent.
Aanpasbare opties zijn onder andere lederen of
gekleurde panelen. Standaard wordt een vaste
legger voorzien voor alle modellen.

FBNL.6042.R3

Klasse 1 inbraakbeveiliging gecertificeerd door de
European Certification Board of Security (ECB•S),
in overeenkomst met de Europese Norm, EN 1143-1.

Geautomatiseerde opening en
vergrendeling met toetsenslot aan
de bovenkant van de deur.

Drie formaten die eerder zijn gericht
op hoogte in plaats van diepte,
om aan te passen aan een reeks
verschillende ruimtes.

Ergonomisch, hendel loos ontwerp
met afgeronde kanten.

Kleurenopties: grijs, blauw, bruin

Plug-in-versie met back-up systeem
op batterijen.

Innovatieve opbergopties voor snelle
toegang tot kleinere items.

Ideaal voor thuis, op een
klein kantoor of op een
verkoopslocatie.

KIES UIT
3 FUNCTIONELE FORMATEN
Aandacht: de onderstaande getallen zijn buiten-/binnen afmetingen (in mm).
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Fichet-Bauche’s beleid is er een van voortdurende verbetering. Specificaties kunnen zijn onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Het Fichet-Bauche-logo is een geregistreerd handelsmerk.

Klasse B uiterst veilig elektronisch slot,
goedgekeurd in overeenstemming met
EN 1300.

