Zestaw Saszetka 152mm x
152mm + plomby

ZALETY
Saszetka
●
●

●

●

Zaletą tego rozwiązania jest długotrwała eksploatacja saszetki
Możliwość podglądu poprawności założenia plomby SILSAL do
saszetki, dzięki przeźroczystej komorze
Saszetki są szyte na zamówienie, pod indywidualne wymagania
i potrzeby każdego klienta
Dzięki numeracji sekwencyjnej na plombach SILSAL istnieje
możliwość identyfikacji przesyłki

PREZENTOWANY ZESTAW IDEALNIE SŁUŻY DO:
●

●
●

Plomba Silsal 1
●

●

Nie ma możliwości wyjęcia plomby z saszetki bez uszkodzenia –
złamania plomby
Możliwość identyfikacji przesyłki dzięki zastosowaniu numeracji
na plombie

ZASTOSOWANIE
●
●
●
●

zabezpieczanie wartościowych przedmiotów
kontrolowane przechowywanie gotówki,
dokumentów, zapasowych kluczy
bezpieczny transport gotówki, dokumentów,poczty i innych
przesyłek

●

zabezpieczania i archiwizacji wartościowych
przedmiotów
kontrolowanego przechowywania gotówki
przechowywania dokumentów, zapasowych kluczy,
biżuterii, kart bankomatowych, utargu
bezpiecznego transportu gotówki, dokumentów, poczty i
innych przesyłek

PODSTAWOWE CECHY
Saszetka
●
●

●

Wymiary saszteki: 152mm x 152mm x 38mm
Saszetki są wykonane z materiałów wytrzymałych na
urazy mechaniczne, środki chemiczne, wilgoć
Głównym elementem zabezpieczającym saszetki jest
komora plombująca kompatybilna z naszymi,
jednorazowymi plombami plastikowymi typu SILSAL z
numeracją sekwencyjną

Plomba Silsal 1
OPIS TECHNICZNY
●

Saszetka
●

●

●

●

Materiał: Corrdura - osnowa naturalna powlekana od spodu PCV
lub kauczukiem
Komora plombująca: półprzeźroczysty akryl, metalowy zamek każda próba odgięcia kończy się jego złamaniem
Podwójne szwy i biza - chronią przed rozerwaniem i przetarciem
„wewnętrzne okienko" na opis zawartości, do którego dostęp
jest tylko od wewnątrz
Standardowe kolory: granatowy, szary, zielony, czerwony,
czarny. Inne kolory dostępne na życzenie

Plomba Silsal 1
●
●
●

Tworzywo: polistyren
Zakres temperaturowy: od -20°C do +80°C
Numeracja sekwencyjna, nadruk 7 znaków

●
●

Unikalna plomba plastikowa stosowana do
zabezpieczania -zamykania saszetek, toreb i aktówek
„SIL&SAL" ze specjalną komorą plombującą
Łatwa do ręcznego założenia
Zdjęcie plomby następuje bez konieczności użycia
narzędzia tnącego

Zestaw zawiera jedną Bezpieczną Saszetkę o wymiarach
zewnętrznych 152mm x 152mm oraz 500 sztuk plomb
Silsal 1

PRODUKTY POKREWNE

