
Ateşe ve Suya Dayanıklı Portatif Çelik Para Çantası / Kasası

Mühlen Fire Bag YG85

Suya Dayanıklılık

Anahtarlı Kilit Sistemi

Büyük Boyut

MÜHLEN Fire Bag YG85 modeli büyük boy kolay taşınabilir çelik 
çanta kasası, 843 °C'ye varan yangında iç haznesini 30 dakika 

boyunca 177°C'nin altında serin tutar. Bu ısı belgelerinizin dijital 
materyallerinizin yanmamasını önler ve sağlam kalmasını sağlar.

Çelik kasa tam suyun altında kaldığında bile, sızdırmazlık sistemi 
sayesinde 24 saat boyunca iç kuruluğunu tamamen muhafaza etmekte 
ve su almamaktadır. Bunun yanı sıra sıradan su baskınlarında su 
geçirmezliğini çok daha uzun sürelerde muhafaza etmektedir. 

Hırsızlığa, yangına ve gerekse su sızdırmazlığına karşı kilit 
sistemine sahip model, yine bu kilit sistemine bağlı çevirme 

topuzu bulunmaktadır. Bu iki sistemi kasanın sıkıca kapanmasını 
ve dış etkenlerden arınmasını sağlar. Ateşe ve suya dayanıklı kilit 
sistemine sahip model, asıl ve yedek olmak üzere iki anahtar ile 

beraber gelmektedir.

Büyük boyutlara sahip olsa da kolay taşınabilmesi için katlanabilir 
taşıma sapına sahip model, 7 litrelik iç hacim kapasitesine sahiptir. Bu 
büyüklük elde rahatça taşınabilmesi için maksimum ölçü ve ağırlığa 
sahiptir. Bu ölçü para, dijital medya, değerli evrakların tamamı için 
yeterli alan sağlamaktadır. 

Yangına, Suya & Hırsızlığa Dayanıklı Taşınabilir Çelik Kasa
843°C ye yangınlarda iç serinlik 30 dakika koruma
500~700°C yangında iç serinlik 60 dakika koruma
Tam su içine daldırıldığında 24 saat sızdırmazlık
360 Derece tam koruma: yangın, su, hırsızlık
Yanmaz ve su geçirmez anahtarlı kilit sistemi
Isı ve su izolasyon & yalıtım koruma sistemi
Amerika UL sertifikası & Alman mühendisliği
Isıya ve suya dayanıklı çizilmez lazer toz boya
Anahtarlı açma kapama ve topuzlu kilit sistemi
Topuz çevirmeli kapak açma/kapama sistemi
Hırsızlığa karşı çok katmanlı çelik gövde
Su ve ateş sızdırmaz kapak conta sistemi
Büyük boy çelik kasa (5 Litre) iç hacim
Para, evrak, dijital medya için geniş alan 
Kolay taşınabilir katlanabilir sap 
Garanti 24 Ay

Yangına & Suya Dayanıklı
Büyük boy MÜHLEN Fire Bag YG85 modeli kolay taşınabilir çelik kasa, 
843 °C'ye kadar olan yangınlarda 30 dakika boyunca iç serinliğini 177 
°C'nin altında tutar. Bunun yanında 24 saat boyunca suyun içinde bile 

kasa içini tamamen kuru tutmaktadır. 
Para, Evrak & Dijital Medya

Kolay taşınabilir büyük boy çelik taşıma çantası, para, değerli evrak ve 
dijital medya gibi materyallerini hırsızlığa, yangına ve suya karşı 

koruyarak kullanıcısına 360 derecelik tam koruma sağlamaktadır. 
Güvenli & Taşınabilir 

440mm(G)x370mm(D)x165mm(Y)dış ölçülerine sahip ve 12,5kg. net 
ağırlığı olan model, katlanabilir taşıma sapı sayesinde kolayca 

taşınabilmektedir. Aynı zamanda kasa ve çanta görevini gören model 
para ve özel evrakları saklamak ve taşımak için mükemmeldir. 

Yangına Dayanıklılık
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