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BERAT

UKURAN BERSIH

Berat keseluruhan pintu 4.090 kg

RANGKA PINTU LUAR MEKANISME PENGUNCIAN

Tinggi  : 233 cm
Lebar  : 279 cm

Pintu diamankan dengan 24 bolt high-polish 
berdiameter 76mm dan pengaman otomatis 
(automatic relocking device). Sistem 
penguncian sentral dikendalikan oleh 2 kunci 
kombinasi (dapat ditambah kunci kombinasi 
ketiga). Sistem penguncian dapat diatur 
sedemikian rupa sehingga pintu dapat dibuka 
dengandengan membuka salah satu dari 2 kunci 
kombinasi, atau harus membuka kedua kunci 
kombinasi. Jam pembukaan dapat 
dikendalikan melalui three-movement time 
lock.

PINTU TERALI

Pintu Terali disediakan untuk memberikan akses yang 
mudah pada siang hari. Pintu Terali dibuka dengan sisteem 
sliding dan juga di lengkapi dengan pengunci elektronik. 

FINISH

Finishing vault door adalah perpaduan stainless steel, 
high-polished aluminum, warna hitam, dan emas.

Tinggi  : 203 cm
Lebar  : 94 cm - 213 cm



BillStone telah memperkenalkan produk unggulan Round Vault Door, simbol keamanan yang dikenal di 
seluruh dunia. Desain gaya abad ke 20 ini telah kembali lagi dengan keamanan yang lebih baik, berat 
keseluruhan yang lebih ringan dan fitur yang sangat dibutuhkan pada masa kini untuk keamanan pribadi.

Dengan kemajuan teknologi metalurgi dan bahan 
komposit selama abad terakhir BillStone telah merancang 
360 Vault Door untuk memenuhi UL Class III rating 
dengan menggunakan hercvlite, logam modern dan sistem 
penguncian yang superior. Pintu kami dilengkapi dengan 
Emergency inside release yang memungkinkan orang 
untuk membuka pintu dari dalam.

BILLSTONE 360 VAULT DOOR

BillStone 360 Vault Door dilindungi oleh bahan Hercvlite 
setebal 8 inci yang telah diuji oleh U.L. Bahan ini 
memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap alat 
pembongkaran yang biasa dipakai oleh maling. Selain itu, 
menggunakan bahan Hercvlite dapat mengurangi berat 
pintu secara signifikan.

Sebagai option tambahan, pintu BillStone 360 Vault Door dapat dilengkapi dengan Emergency 
Inside Release. Alat ini akan membuka kunci time lock dan kunci kombinasi supaya orang yang 
terperangkap di dalam dapat buka pintu dari dalam. Pintu lalu dapat dikunci lagi dari luar.

Pintu dilengkapi dengan ventilator darurat untuk mengantisipasi apabila ada orang yang 
terjebak dan terkunci di dalam ruangan.



24 x Bolt, High Polish
Diameter = 76 mm

Emergency Inside Release

Engsel Pintu Akses

Time Lock

Kunci kombinasi

Sistem penguncian yang mengagumkan diamankan dibalik 
kaca disisi belakang pintu. Kaca tersebut memungkinkan 
pelanggan bank untuk melihat sistem penguncian yang canggih 
dengan gigi roda dan bolt pengunci yang besar. Ketika pintu 
terbuka, Heart of the Door dapat dikagumi oleh pelanggan 
bank. Pintu akses yang terpisah disediakan untuk mengakses 
time lock, kunci kombinasi, dan Emergency Inside Release.

“Heart of the Door”
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