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ProxerSafe rekeszmodulok 

S-modulok 

6,4cm magasságú rekeszek modulsorok helyére 

Választható 15 / 20 / 30 cm mélységgel. A 15 cm egy KeySafe kulcsmodul mélysége. 

(W: szélesség, H: magasság, D: mélység) 

8BS W9,75 * H6,4 * D15 cm 
méretű rekeszek teli fém 
ajtóval 
8db egy modulsor helyén 

 

8BS-G W9,75 * H6,4 * D15 cm 
méretű rekeszek 
acélkeretes, üvegbetétes 
rekeszajtóval  
8db egy modulsor helyén 

 

16BS W9,75 * H6,4 * D15 cm 
méretű rekeszek teli fém 
ajtóval 
16db két modulsor helyén 

 

4B2S-G W21 * H6,4 * D15 cm 
méretű rekeszek 
acélkeretes, üvegbetétes 
rekeszajtóval 
4db egy modulsor helyén 

 

4B2S W21 * H6,4 * D15 cm 
méretű rekeszek teli fém 
ajtóval 
4db egy modulsor helyén 

 

2B4S-G W43,5 * H6,4 * D15 cm 
méretű rekeszek 
acélkeretes, üvegbetétes 
rekeszajtóval 
2db egy modulsor helyén 

 

2B4S W43,5 * H6,4 * D15 cm 
méretű rekeszek teli fém 
ajtóval 
2db egy modulsor helyén 
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ProxerSafe rekeszmodulok 

 
M-modulok 

13cm magasságú rekeszek modulsorok helyére 

Választható 15 / 20 / 30 cm mélységgel. A 15 cm egy KeySafe kulcsmodul mélysége. 

(W: szélesség, H: magasság, D: mélység) 

4BM W9,75 * H13 * D15 cm 
méretű rekeszek teli fém 
ajtóval 
4db egy modulsor helyén 

 

4BM-G W9,75 * H13 * D15 cm 
méretű rekeszek 
acélkeretes, üvegbetétes 
rekeszajtóval 
4db egy modulsor helyén 

 

2B2M W21 * H13 * D15 cm méretű 
rekeszek teli fém ajtóval 
2db egy modulsor helyén 

 

2B2M-G W21 * H13 * D15 cm méretű 
rekeszek acélkeretes, 
üvegbetétes rekeszajtóval 
2db egy modulsor helyén 

 

1B4M W43,5 * H13 * D15 cm 
méretű rekeszek teli fém 
ajtóval 
1db egy modulsor helyén 

 

1B4M-G W43,5 * H13 * D15 cm 
méretű rekeszek 
acélkeretes, üvegbetétes 
rekeszajtóval 
1db egy modulsor helyén 
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ProxerSafe rekeszmodulok 

 
L-modulok 

26cm magasságú rekeszek modulsorok helyére 

Választható 20 / 30 /45 cm mélységgel. 

(W: szélesség, H: magasság, D: mélység) 

4BL W9,75 * H26 cm méretű 
rekeszek teli fém ajtóval 
4db két modulsor helyén 

 

4BL-G W9,75 * H26 cm méretű 
rekeszek acélkeretes, 
üvegbetétes rekeszajtóval 
4db két modulsor helyén 

 

2B2L W21 * H26 cm méretű 
rekeszek teli fém ajtóval 
2db két modulsor helyén 
 

 

2B2L-G W21 * H26 cm méretű 
rekeszek acélkeretes, 
üvegbetétes rekeszajtóval 
2db két modulsor helyén 

 

1B4L W43,5 * H26 cm méretű 
rekeszek teli fém ajtóval 
1db két modulsor helyén 
 
 
 
  

 

1B4L-G W43,5 * H26 cm méretű 
rekeszek acélkeretes, 
üvegbetétes rekeszajtóval 
1db két modulsor helyén 
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ProxerSafe rekeszmodulok 

 
XL-modulok 

40 cm magasságú rekeszek modulsorok helyére 

Választható 30 /45 cm mélységgel. 

(W: szélesség, H: magasság, D: mélység) 

1B4XL W42 * H40 cm méretű 
rekeszek teli fém ajtóval 
1db három modulsor helyén 

 

1B4XL-G W42 * H40 cm méretű 
rekeszek acélkeretes, 
üvegbetétes rekeszajtóval 
1db három modulsor helyén 

 

2B2XL W20 * H40 cm méretű 
rekeszek teli fém ajtóval 
2db három modulsor helyén 
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