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IN DUBBELE VERPAKKING: HET VOUWSLOT BORDO™ 6000 ALS TWINSET MET GELIJKSLUITENDE SLEUTELS
Vertrouw op de kwaliteit van de klassieker in een dubbele uitvoering en profiteer van de extra mogelijkheden.
De hoge functionaliteit van het vouwslot uit de BORDO™ serie van ABUS is ongeëvenaard: De combinatie van sterkte,
flexibiliteit, gewicht en transportafmetingen maken ze tot een must-have voor fietsaccessoires. Het vouwslot BORDO™
6000 als TwinSet zet nog een tandje bij: De twee gelijksluitende sloten kunnen tot een totale lengte van wel 180 cm
worden gecombineerd. Ze worden geleverd met vier identieke sleutels - de kosten voor gelijksluiten van twee
separaat gekochte ABUS sloten vervallen hierdoor ook. De BORDO™ 6000 TwinSet zorgt sowieso voor een uitbreiding
van de praktische flexibiliteit van de individuele vouwsloten voor u.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•

5 mm geharde elementen met extra zachte 2 componenten coating voorkomt lakschade aan het fietsframe
De elementen, het slothuis en de interne delen van het slotmechanisme zijn vervaardigd uit gehard speciaalstaal
Verbinding van de elementen door speciale scharnierpunten
ABUS Plus cilinder biedt optimale bescherming tegen picking
Deze set wordt geleverd met 4 sleutels
De beide sloten aan elkaar gekoppeld bereiken een totale lengte van 180 cm
Geen toeslag op gelijksluitende cilinders
Gekleurde siliconen cover voor het slothuis met "soft touch" eigenschappen

Gebruik en bediening
•

Goede beveiliging bij gemiddeld diefstalrisico
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•
•

Aanbevolen voor beveiliging van kwalitatief goede fietsen
Hoe langer de elementen, hoe makkelijker de fiets vastgezet kan worden aan een vast object

Tips
•
•

Dit slot kan gelijksluitend besteld worden, wat inhoudt dat verschillende sloten met één sleutel bediend kunnen
worden
BORDO™ Familie: Ideale combinatie van weerstand, flexibiliteit, gewicht en afmeting

Technical Data - BORDO™ 6000/90 black ST TwinSet OneKey
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

1100 each g
black
sleutel
zwart
4003318531934
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