Varför ett KeyGarage?
Inget mer ”gömma nyckeln” under dörrmattan eller i blomkrukan.
Med ABUS KeyGarage är dina nycklar säkra och skyddade mot
yttre väderförhållanden. Nu kan du lämna ut dem med gott
samvete till utvalda personer – ge dem bara den inställda koden: barn som kommer hem efter skolan, egen personal, hantverkare, hyresgäster, vårdpersonal mm ...

Funktioner i KeyGarage
• solitt metallhölje
• Individuellt inställningsbar kod
• integrerat lock för att skydda från yttre väderförhållanden
• 767 och 787: Kan fästas på väggen inomhus eller på skyddade
platser utomhus
• 777 och 797: Montering med bygel - plastbelagd för att skydda
mot repor

Två viktiga fördelar med ABUS KeyGarage

KeyGarage
Den praktiska förvaringen av nycklar och plastkort

ABUS | August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
D-58300 Wetter
E-mail: info@abus.de
www.abus.com
Tel: +49 23 35 634-0
Fax: +49 23 35 634-110

1. Stor kapacitet::
Information enligt interna mätningar
ABUS KeyGarage

nycklar

plastkort

767 & 777

20 vs 3*

16 vs 0*

787 & 797

20 vs 5*

8 vs 0*

737 (Mini)

6 vs 0*

-/-

* jämförbara produkter
2. Fixering med hjälp av bygel:
För enkel användning av ABUS KeyGarages med bygel (777 &
797) t ex vid fastsättning på dörrknoppar, stänger etc, kan
bygeln helt lossas från KeyGarage. På jämförbara produkter är
bygeln oftast fast monterad och skjuts långt in i låshuset. Detta
gör det svårt att montera och innehållet kan också skadas.

Tekniska och färgmässiga ändringar förbehålles. För ev misstag och tryckfel ansvaras ej ABUS © 05/2012
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ABUS KeyGarage
767, 777

767

ABUS KeyGarage
787, 797

777

• Solitt metallhölje
• Låslocket tillverkad av förzinkat gjutgods
• Individuellt inställningsbar kod (upp till 10 siffror) – 		
sifferordningen vid inslagning av koden är irrelevant
• Koden ställs in genom att aktivera de inre individuella 		
knapparna på knappsatsen
• Integrerat plasthölje för att skydda panelen från yttre 		
väderförhållanden
• KeyGarage 777: Hölje och bygel plastbelagd, skyddar 		
mot repor

787

ABUS KeyGarage
737

797

• Solitt metallhölje
• Låslocket tillverkad av förzinkat gjutgods
• 4-siffrig individuellt inställningsbar kod - 				
10.000 olika kombinationer!
• Skyddslucka över kombinationspanelen 				
för att skydda från yttre väderförhållanden
• KeyGarage 797: Hölje och bygel plastbelagd, skyddar 		
mot repor

737

•		Kompakt och mobilt KeyGarage
• Låshus och lock tillverkat av förzinkat gjutgods
• Bygeln plastbelagt, skyddar mot repor
• 4-siffrig individuellt inställningsbar kod - 				
		10.000 olika kombinationer
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