
Duvar Tipi / Duvar İçi Şifreli Çelik Kasa

Mühlen WSB 30

Raf Sistemi

Akıllı Panel

Şık Tasarım

Dileyen kullanıcı kasayı şifre ile açabileceği gibi dileyen kullanıcı da 
anahtar ile kasayı açabilmektedir. Kapaklı anahtar yuvası ile daha 

estetik görünüme sahip model 2 adet yedek anahtar ile 
gönderilmektedir. Kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilen şifre 

sistemi ardışık 3 defa hatalı şifre girildiğinde kullanıcı paneli 3~5 
arasında kendini kilitlemektedir.

Çıkartılabilen raf özelliği sayesinde dileyen kullanıcı kasayı yekpare ve 
daha geniş alan olarak kullanabilmektedir. İçten menteşeli kapı sistemi 
ile dışardan hiçbir müdahaleye izin vermeyen modelin duvarla sıfır 
oranında montaj edilebilmektedir. Ayrıca kasa kapısının 90°’lik açı ile 
açılması bir taraftan büyük eşyaların kolaylıkla kasa içine girmesini 
sağlarken diğer yönden ise kapının duvara çarpmasını engellemektedir.

Son derece şık bir kullanıcı paneline sahip model aynı zamanda bir 
o kadar da kullanıcı dostu yapıya sahiptir. Üzerinde bulunan 3 adet 

LED ışık sistemi kullanıcıyı her durum için uyarmaktadır. Bunun 
haricinde çevirme kilit çevirme topuzu yumuşak hassasiyete sahip 

olup açma şifresini girdikten 3 saniye sonra otomatik olarak 
kapama pozisyonuna geçmektedir. Yani şifre girildikten sonra 3 

saniye içinde çevirme topuzunun çevrilmesi gerekir.

Açık krem rengine (beyaza yakın) sahip model, her türlü duvarda son 
derece şık durmaktadır. Siyah renkteki kullanıcı paneli son derece 
kreatif görünüme sahip olmasının yanı sıra bir o kadar da güçlü yapısı 
bulunmaktadır. Çelik kilit mekanizması kendisine ait şifre veya 
anahtar dışında her türlü zorlamaya karşı dirençlidir.

Ankastre (duvara montaj) ş�frel� çel�k kasa
Ş�fre veya anahtar kullanarak açma
20mmX2 çapında çel�k kapı sürgüsü
Güçlü çel�k gövde ve kapak (5mm)
Duvara gömme �ç�n ön arka cephe
%100 güvenl� ve g�zleneb�l�r kasa
Değ�şt�r�leb�len kullanıcı ş�fres�
Ardışık hatalı ş�freye karşı koruma
İçten menteşel� çel�k kapı s�stem�
Akıllı ve d�j�tal kullanıcı panel�
Yumuşak hassas�yetl� topuz
LED ışık s�stem� �le uyarma
Otomat�k k�l�tleme s�stem�
3~8 hane arası ş�fre g�rme
Çıkartılab�l�r raf s�stem�
Çel�k k�l�t mekan�zması
Kreat�f ve şık tasarım
24 Ay garant�

Duvara Monte / Ankastre
MÜHLEN WSB 30 modeli para ve değerli eşya kasası, özel olarak duvarın 

içine gömme yapısına sahiptir. Fotoğraflarından anlaşılacağı gibi ön ve arka 
kısımları kasanın kendi içinden daha büyüktür ve bu da herhangi bir 

duvarın içine tam olarak gömülmesini sağlar. Kasa bu şekilde çok daha 
güvenli hale gelirken aynı zamanda üzerine tablo gibi eşyalar asılarak gizli 

kasa özelliği olmaktadır.
Orta Boy

11 Litre iç hacme sahip MÜHLEN WSB 30 modeli duvar tipi şifreli çelik kasa 
çıkartılabilir raf özelliği sayesinde kullanıcıya çok daha organize alanlar 

sunmaktadır. Para ve diğer değerli eşyaları alacak kadar geniş alana sahip 
modelin duvar içi gizlenme özelliği de bulunmaktadır.

Güçlü Gövde & Kapak
Gövde ve kapak kısmı yüksek karbon alaşımlı çelikten üretilmiş olup 5mm 

kalınlığa sahiptir. Gerek çelik kalitesi gerekse çelik kalınlığı her türlü dış 
müdahaleye karşı son derece dirençlidir. 20mm çapında iki adet çelik kapı 

sürgüsü hiçbir şekilde zorlama ile açılmamaktadır.

Şifre & Anahtar
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