
DOCUMENT SAFE BPKB
Burglarproof
Fireproof

PERUMAHAN

Terbuat dari pelat baja dalam dan luar yang dilas menjadi satu kesatuan berisi lapisan 
tahan api DS 950 yang diikat ke badan dengan sistem anchoring khusus. Di sekeliling 
pintu dilengkapi dengan fire seal untuk perlindungan terhadap api.

Badan - Tebal 98 mm

Pintu - Tebal 84 mm

SPESIFIKASI :

Terbuat dari pelat baja dalam dan luar yang dilas menyeluruh menjadi satu dan berisi 
lapihan tahan api DS 950.

Kunci - Kunci Kombinasi + Key Lock
Kunci kombinasi Sargent & Greenleaf (S&G, made in USA) 3 roda dengan 1.000.000 
variasi kode. Sertifikasi: UL Group 2, Vds Class 1, CEN A.

Kunci key lock Mauer (Made in Germany) 8 lever Double bit. Sertifikasi: UL 437, Vds 
Class 1, EN 1300A.

Laci
Setiap laci dalam pada Document Safe BPKB dilengkapi dengan sebuah kunci laci. 
Tiap laci dapat ditarik secara penuh dan didesign khusus untuk penyimpanan BPKB 
sehingga memudahkan pencarian isi laci secara cepat.

Sistem Penguncian - 3 Arah + Dogging Bar
Pintu diperkuat ke badan dengan bolt baja berdiameter 25 mm pada sisi depan, atas
& bawah dan dogging bar pada sisi engsel yang memberikan perlindungan apabila
engsel dipotong atau dirusak sehingga pintu tidak akan terbuka.

Cocok digunakan untuk :

PERUSAHAAN
FINANCING

Document Safe BPKB dibuat khusus untuk memberikan perlindungan terbaik 
bagi BPKB dari bahaya kebakaran. Laci dengan kapasitas besar didesign 
khusus untuk penyimpanan BPKB untuk pengunaan yang mudah dan cepat 
dalam pencarian BPKB. 



Guna peningkatan mutu secara konsisten, kami berhak mengadakan perubahan-perubahan yang dianggap tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

DIMENSI

Laci full extension di design 
khusus untuk penyimpanan 

BPKB sehingga 
memudahkan pencarian isi 

laci secara cepat.

Opsional: Brankas Cassa
dapat dilengkapi dengan
kunci digital merk S&G

Disekeliling pintu dilengkapi
dengan Fire Seal untuk
perlindungan terhadap
api bila terjadi kebakaran

DS 7 LACI 2 LAJUR DS 10 LACI 2 LAJUR DS 10 LACI 3 LAJUR

1363 mm
621 mm
800 mm

155 mm
436 mm
603 mm

50 mm
6

285 Liter / 2730 BPKB 

Tinggi / Ukuran Luar
Lebar
Dalam

Tinggi Handel

Perlengkapan 7x laci dalam yang dapat dikunci 
dan dapat ditarik secara penuh

10x laci dalam yang dapat dikunci 
dan dapat ditarik secara penuh

10x laci dalam yang dapat dikunci 
dan dapat ditarik secara penuh

Jumlah Bolt
Kapasitas

1820 mm
621 mm
800 mm

150 mm
436 mm
603 mm

Tinggi / Ukuran Laci
Lebar
Dalam

Finish Warna krem dikombinasikan dengan panel vertikal stainless steel, serta handel & Escutcheon Ccklat tua

Bukaan Pintu

1820 mm
776 mm
800 mm

150 mm
591 mm
603 mm

1126 mm
1340 mm

1126 mm
1340 mm

Lebar (Pintu dibuka 180 ) - A
Dalam (Pintu dibuka 90 ) - B

1407 mm
1674 mm

600 kg

50 mm
7

394 Liter / 3900 BPKB 
1000 kg

50 mm
7

535 Liter / 5850 BPKB 
1200 kgBerat Bersih
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