
Büyük Boy Kilitli & Taşıma Saplı Alüminyum Para Kutusu / Çekmecesi

Mühlen B598

Taşıma Sapı

Otomatik Açma/Kapama

Şık ve Modern Tasarım

Çıkartılabilir para tepsisine sahip B598 modelinin 4 adet pençeli kağıt 
para çekmecesi, 4 adet madeni para çekmecesinin yanı sıra, 1 adet 

bölme altı geniş alan bulunmaktadır. Bu sayede kullanıcı toplu 
paraları alt tarafta bulundurabilmektedir.

Ergonomi ile işlevselliğin buluştuğu model gerek sabit işletmelerin 
gerekse seyyar işletmelerin rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ayrıca 
katlanabilir taşıma sapı ve ayrıca hafif alüminyum yapısı sayesinde 
rahatlıkla taşınabilmektedir. 

Açma mandalı sayesinde, son derece kolay ve yumuşak şekilde 
açılan kapak sistemi kullanıcıya ayrı bir kolaylık sağlamaktadır. 
Bunun yanında modelin kapağını kapatmak için aşağıya doğru 

bastırılması yeterli olacaktır. Büyük boyunun yanı sıra son derece şık ve modern tasarıma sahip 
MÜHLEN B598 modeli, gümüş renkli hafif alüminyum gövde yapısının 
üzerine çizgili ve setli şekilde motiflerle süslenmiştir. 

Taşınabilir seyyar büyük boy para çekmecesi
Yüksek kalite & dirençli alüminyum gövde
4 adet kâğıt, 4 adet madeni para gözü
Taşıma sapı sayesinde kolay taşıma 
Çıkartılabilir ABS raf hazne sistemi
1 Adet raf altı yekpare büyük alan
Anahtarlı kilitlenebilir kilit sistemi
Açma mandalı ile otomatik açma
Çekmece altı yumuşak ayak 
1 asıl 1 yedek anahtar
Şık ve kreatif tasarım
Büyük boyut yapısı
24 Ay garanti

Yüksek Kalite Alüminyum Gövde
MÜHLEN B598 büyük boy taşınabilir seyyar çekmece, yüksek kalite 
alüminyum gövdeden üretilmiş olup, hafif yapısı ve taşıma sapı ile 

kolay taşınabilir olmasının yanında güçlü gövde yapısı izinsiz 
kullanımları engellemektedir. 

Anahtarlı Kilit 
MÜHLEN B598 modeli, güçlü ve şık gövdesi, kolay taşınabilir özelliği ve 

bununla beraber anahtarlı kilit sistemine sahiptir. Bu sayede izinsiz 
kullanımların önüne geçilerek paraları güvende saklar. 

Büyük Boy 
B598 taşınabilir seyyar para çekmecesi, MÜHLEN markasının en büyük 

taşınabilir para çekmecelerinden olup, 335x275x115mm ölçülerine 
sahiptir. Bu boyutlar en düşük ile en yüksek arasındaki iş yükünü 

rahatça kaldırabilecek seviyededir. 

Multi Böle Yapısı
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