
Büyük Boy Taşınabilir Para Çekmecesi / Kutusu

Mühlen Cash Box CB250

Dayanıklı Malzeme

Kolay Taşınabilir

Anahtarlı Kilit

4 adet madeni para bölmesinin yanı sıra 1 adette geniş hazneli kâğıt 
para bölmesine sahiptir. Bunun haricinde ana tepsi altında yekpare 
geniş alana sahip model, diğer toplu paraları, telefon ve tablet gibi 

değerli eşyaları saklamak için uygundur.

Metal kasa ve kapaktan oluşan modelin gövde yapısı darbelere karşı son 
derece dirençlidir. Çizilmelere karşı dirençli fırın boyaya sahip model 
bunun haricinde düşme anında kırılmalara da tamamen dayanıklıdır.

24 Ay garantiye ve ömür boyu kullanım ömrüne sahip modelin 
üzerinde bulunan çelik taşıma sapı sayesinde kolayca taşınabilen 
ve seyyar olarak kullanılabilen para kutusu, geniş ve kullanışlı iç 

hazne yapısı ile de son derece işlevseldir. 2 adet anahtara sahip MÜHLEN Cash Box CB250 para çekmecesi, 
çengelli kilit sistemi sayesinde dışarıdan izinsiz açılmaları tamamen 
engeller. Çelik kilit ve mekanizma sistemi bulunan modelin son derece 
şık ve kreatif bir tasarıma sahiptir. 

Büyük boy seyyar nak�t para kutusu/çekmeces�
5 adet büyük kâğıt ve maden� para bölmeler�
Büyük boy gen�ş �ç alana sah�p para kutusu
Kolay taşınab�l�r çel�k tutacak taşıma sapı
Çengell� k�l�t mekan�zması, har�c� açılmaz
İk� adet anahtarlı güçlü çel�k k�l�t s�stem�
Günlük kullanım �ç�n seyyar taşıma
Çıkartılab�l�r para çekmeces�
Gen�ş yekpare alt hazne
24 Ay garant� 

Çıkartılabilir Para Rafları
MÜHLEN Cash Box CB250, 5 bölmeye sahip çıkartılabilir para tepsisi 
sayesinde alt tarafta bulunan alan gizli para alanı veya diğer değerli 

eşyaları saklama alanı olarak kullanılabilmektedir.
 

Büyük Boy
25x20x8,5cm ölçülerine sahip MÜHLEN Cash Box CB250 modeli 

gündelik kullanım için her miktarda parayı saklayabilir.  Bunun 
haricinde cep telefonları, tablet bilgisayarlar, önemli ajandalar için bile 

saklama yerine sahiptir.
 

Geniş Nakit Bölmeleri
1 adet kâğıt ve 4 adet madeni para ve diğer araçlar için bölme 

haznelerine sahip olan MÜHLEN Cash Box CB250 modeli, en büyük 
küpür değerine sahip 200₺ yi bile rahatça sığacak kadar geniş 

bölmelere sahiptir. 

5 Farklı Para Gözü
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