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Yale. Ty to cenisz,  
my to chronimy.

W Yale opiekujemy się domami i cennymi 
przedmiotami naszych Klientów od prawie 
200 lat. Rozumiemy, że najprawdziwszą 
formą bezpieczeństwa jest wolność  
i możliwość cieszenia się pełnią życia,  
bez zmartwień. Kolekcja sejfów Yale 
została zaprojektowana, aby to zapewnić.  
Jako jedna z najbardziej znanych  
i preferowanych na świecie wiodących 
marek zamków, podążamy za naszą 
misją, aby pomóc konsumentom żyć 
beztrosko. Połączyliśmy więc najnowsze 
technologie i materiały na przestrzeni 
wieków doświadczenia w tworzeniu 

sejfów spełniających najbardziej 
wymagające potrzeby.

Dziś Yale jest marką oferującą bardzo 
szeroki wachlarz zabezpieczeń oraz 
marką obecną w ponad 125 krajach.  
Na całym świecie ludzie aktywnie 
zabezpieczają swoje domy lub swoje firmy 
dzięki marce Yale, której najbardziej ufają. 
Dlatego z dumą nazywamy Yale 
„ulubionym zamkiem świata”.
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W Yale jesteśmy dumni z tego, że chronimy rzeczy, które 
mają dla ciebie największe znaczenie. Sejfy o maksymalnym 
poziomie bezpieczeństwa zabezpieczą Twoje cenne 
przedmioty dzięki wbudowanej płycie, która chroni przed 
rozwierceniem w obszarze dziurki od klucza, a także dzięki 
laserowo wycinanym drzwiom zapewniającym maksymalne 
zabezpieczenie przed wszystkimi formami ataku.

Możesz uzyskać szybki dostęp za pomocą kodu 
PIN i odstraszyć niechcianych gości blokadą po 3 
nieprawidłowych próbach. Wewnętrzne światło zapewnia 
dobrą widoczność kosztowności, a wewnętrzne haki 
sprawiają, że wygodniej jest utrzymać porządek  
i przejrzystość.

Niezależnie od tego, czy chodzi o dokumenty,  
czy o sentymentalną przynależność, mamy właściwy sejf,  
który Ci odpowiada.

Cechy główne

•  Wzmocnione opancerzenie - stalowe płyty chroniące 
przed rozwierceniem oraz laserowo wycinane drzwi 
dla maksymalnej ochrony przed atakami

• 1 minutowa blokada po 3-krotnym błędnym 
wprowadzeniu kodu

• Wyraźny wyświetlacz LCD z klawiaturą dla dostępu 
za pomocą kodu PIN 

• Wewnętrzne światło, aby zawartość była dobrze 
widoczna

• Wewnętrzne haki i półka

Cechy dodatkowe

•  Zmotoryzowany mechanizm otwierający z dwoma 
ryglami (20mm) odpornymi na przepiłowanie

• Klucz mechaniczny dla awaryjnego otwarcia sejfu  
(w zestawie)  

• Możliwość awaryjnego wzbudzenia panelu  
za pomocą baterii 9V (nie dołączona do sejfu)

• Automatyczny mechanizm otwierania drzwi
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SEJFY 
O MAKSYMALNYM POZIOMIE 
BEZPIECZEŃSTWA

Sejfy o maksymalnym  
poziomie bezpieczeństwa



szer. x wys. x gł. szer. x wys. x gł. szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł.
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Wymiary zewnętrzne 520x350x360 mm

Wymiary wewnętrzne 510x337x290 mm

Waga netto 28 kg

Pojemność 49,8 l 

Wymiary zewnętrzne 250x350x300 mm

Wymiary wewnętrzne 240x337x230 mm

Waga netto 15,7 kg

Pojemność 18,6 l 

Wymiary zewnętrzne 200x480x350 mm

Wymiary wewnętrzne 190x467x280 mm

Waga netto 18 kg

Pojemność 24,8 l 

Wymiary zewnętrzne 400x350x340 mm

Wymiary wewnętrzne 390x337x270 mm

Waga netto 22 kg

Pojemność 35,5 l 

YSEM/250/EG1 YLEM/200/EG1 YSEM/400/EG1

SEJF O MAKSYMALNYM 
POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA
DOMOWY

SEJF O MAKSYMALNYM 
POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA 
NA LAPTOP

SEJF O MAKSYMALNYM 
POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA  
BIUROWY

YSEM/520/EG1

SEJF O MAKSYMALNYM 
POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA  
PROFESJONALNY

SEJFY  
O MAKSYMALNYM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA

18”
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Sejfy o maksymalnym poziomie 
bezpieczeństwa z czytnikiem 
linii papilarnych
Zapewniają bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, dzięki 
łatwemu otwieraniu za pomocą odcisku palca i możliwości 
zapamiętania aż do 100 odcisków palca. 

Uzyskaj dostęp nie tylko za pomocą czytnika linii 
papilarnych, ale także kodu PIN lub klucza mechanicznego, 
dzięki czemu możesz cieszyć się wygodą. 

Połączyliśmy szybki dostęp i najwyższe bezpieczeństwo 
dzięki wzmocnionemu opancerzeniu chroniącemu przed 
rozwierceniem oraz wycinanym laserowo drzwiom, aby 
zabezpieczyć go przed atakami. Sejf zablokuje się na 
minutę po 3 nieudanych próbach w celu odstraszenia 
niechcianych gości. 

Niezależnie od tego czy chodzi o dokumenty czy 
sentymentalną przynależność, mamy dla Ciebie właściwy 
sejf.

Cechy główne

•  Dostęp za pomocą czytnika linii papilarnych i możliwość 
przechowywania aż do 100 odcisków palców

•  Wzmocnione opancerzenie - stalowe płyty chroniące 
przed rozwierceniem oraz laserowo wycinane drzwi  
dla maksymalnej ochrony przed atakami

• 1 minutowa blokada po 3-krotnym błędnym 
wprowadzeniu kodu

•  Wewnętrzne światło, aby zawartość była dobrze 
widoczna

• Wewnętrzne haki i półka 

Cechy dodatkowe

•  Wyraźny wyświetlacz LCD z klawiaturą dla dostępu  
za pomocą kodu PIN

•  Zmotoryzowany mechanizm otwierający z dwoma 
ryglami (20mm) odpornymi na przepiłowanie

•  Klucz mechaniczny dla awaryjnego otwarcia sejfu  
(w zestawie)

• Możliwość awaryjnego wzbudzenia panelu za pomocą 
baterii 9V (nie dołączona do sejfu) 

•  Automatyczny mechanizm otwierania drzwi 

SEJFY  
O MAKSYMALNYM POZIOMIE 
BEZPIECZEŃSTWA Z CZYTNIKIEM 
LINII PAPILARNYCH



YLFM/200/EG1 szer. x wys. x gł.szer. x wys. x gł. szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł.
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SEJFY  
O MAKSYMALNYM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA  
Z CZYTNIKIEM LINII PAPILARNYCH

Wymiary zewnętrzne 520x350x360 mm

Wymiary wewnętrzne 510x337x290 mm

Waga netto 28 kg

Pojemność 49,8 l 

YSFM/250/EG1 YSFM/400/EG1

SEJF O MAKSYMALNYM 
POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA 
Z CZYTNIKIEM LINII 
PAPILARNYCH  
DOMOWY

SEJF O MAKSYMALNYM 
POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA 
Z CZYTNIKIEM LINII 
PAPILARNYCH  
NA LAPTOP

SEJF O MAKSYMALNYM 
POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA 
Z CZYTNIKIEM LINII 
PAPILARNYCH   
BIUROWY

YSFM/520/EG1

SEJF O MAKSYMALNYM 
POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA 
Z CZYTNIKIEM LINII 
PAPILARNYCH  
PROFESJONALNY

Wymiary zewnętrzne 250x350x300 mm

Wymiary wewnętrzne 240x337x230 mm

Waga netto 15,7 kg

Pojemność 18,6 l 

Wymiary zewnętrzne 200x480x350 mm

Wymiary wewnętrzne 190x467x280 mm

Waga netto 18 kg

Pojemność 24,8 l 

Wymiary zewnętrzne 400x350x340 mm

Wymiary wewnętrzne 390x337x270 mm

Waga netto 22 kg

Pojemność 35,5 l 

18”



Chroń swoje najważniejsze rzeczy bezpiecznym sejfem  
o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wyposażonym  
w wycinane laserowo drzwi chroniące przed atakami.  
Za pomocą kodu PIN możesz uzyskać szybki dostęp  
do swojego sejfu, a niechcianych gości odstrasz blokadą  
po 3 nieprawidłowych próbach.

Wewnętrzne oświetlenie zapewnia dobrą widoczność 
cennych przedmiotów, a wewnętrzne haczyki sprawiają,  
że wygodniej jest utrzymać porządek i przejrzystość.

Niezależnie od tego, czy to Twój aparat, który uchwyci 
wyjątkowe chwile, czy coś sentymentalnego, mamy 
właściwy sejf, który spełni Twoje oczekiwania.

Cechy główne

•  Wycinane laserowo drzwi dla ochrony przed atakami 
dla zwiększenia bezpieczeństwa 

• 1 minutowa blokada po 3-krotnym błędnym 
wprowadzeniu kodu 

• Wyraźny wyświetlacz LCD z klawiaturą dla dostępu  
za pomocą kodu PIN 

• Wewnętrzne światło, aby zawartość była dobrze 
widoczna

• Wewnętrzne haki i półka

Cechy dodatkowe

•  Zmotoryzowany mechanizm otwierający z dwoma 
ryglami (20mm) odpornymi na przepiłowanie

• Klucz mechaniczny dla awaryjnego otwarcia sejfu  
(w zestawie)

• Możliwość awaryjnego wzbudzenia panelu za pomocą 
baterii 9V (nie dołączona do sejfu)

• Automatyczny mechanizm otwierania drzwi 

Sejfy o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa

www.yalelock.pl8  

SEJFY  
O WYSOKIM POZIOMIE 
BEZPIECZEŃSTWA



szer. x wys. x gł.szer. x wys. x gł.szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł.

Wymiary zewnętrzne 400x350x340 mm

Wymiary wewnętrzne 392x345x285 mm

Waga netto 17 kg

Pojemność 38,5 l

YSEB/400/EB1

SEJFY O WYSOKIM POZIOMIE 
BEZPIECZEŃSTWA 
BIUROWY

Wymiary zewnętrzne 200x480x350 mm

Wymiary wewnętrzne 192x475x295 mm

Waga netto 13,7 kg

Pojemność 26,9 l 

Wymiary zewnętrzne 200x350x200 mm

Wymiary wewnętrzne 192x345x145 mm

Waga netto 8,5 kg

Pojemność 9,6 l 

YLEB/200/EB1 YSEB/200/EB1

SEJFY O WYSOKIM POZIOMIE 
BEZPIECZEŃSTWA 
NA LAPTOP

SEJFY O WYSOKIM POZIOMIE 
BEZPIECZEŃSTWA 
KOMPAKTOWY

Wymiary zewnętrzne 250x350x300 mm

Wymiary wewnętrzne 242x345x245 mm

Waga netto 12,1 kg

Pojemność 20,5 l 

YSEB/250/EB1

SEJFY O WYSOKIM POZIOMIE 
BEZPIECZEŃSTWA 
DOMOWY

SEJFY  
O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA

9

18”
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Zapewniają bezpieczeństwo dzięki wycinanym laserowo 
dzwiom oraz wygodę użytkowania, dzięki łatwemu 
otwieraniu za pomocą odcisku palca i możliwości 
zapamiętania aż do 100 odcisków palca. 

Uzyskaj dostęp nie tylko za pomocą czytnika linii 
papilarnych, ale także kodu PIN lub klucza mechanicznego, 
dzięki czemu możesz cieszyć się wygodą. 

Połączyliśmy szybki dostęp i bezpieczeństwo oraz wycinane 
laserowo drzwi, aby zabezpieczyć Cię przed atakami. Sejf 
zablokuje sie na minutę po 3 nieudanych próbach w celu 
odstraszenia niechcianych gości. 

Niezależnie od tego czy chodzi o dokumenty czy 
sentymentalną przynależność, mamy dla Ciebie właściwy 
sejf. 

Cechy główne

•  Dostęp za pomocą czytnika linii papilarnych i możliwość 
przechowywania aż do 100 odcisków palców

• Laserowo wycinane drzwi dla ochrony przed atakami

•  1 minutowa blokada po 3-krotnym błędnym 
wprowadzeniu kodu 

• Wewnętrzne światło, aby zawartość była dobrze 
widoczna

• Wewnętrzne haki i półka

Cechy dodatkowe

• Wyraźny wyświetlacz LCD z klawiaturą dla dostępu  
za pomocą kodu PIN

•   Zmotoryzowany mechanizm otwierający z dwoma 
ryglami (20mm) odpornymi na przepiłowanie

• Klucz mechaniczny dla awaryjnego otwarcia sejfu  
(w zestawie)

• Możliwość awaryjnego wzbudzenia panelu za pomocą 
baterii 9V (nie dołączona do sejfu) 

• Automatyczny mechanizm otwierania drzwi

Sejfy o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa z czetnikiem 
linii papilarnych 

SEJFY  
O WYSOKIM POZIOMIE  
BEZPIECZEŃSTWA  
Z CZETNIKIEM LINII PAPILARNYCH



szer. x wys. x gł.szer. x wys. x gł.szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł.
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SEJFY O WYSOKIM POZIOMIE 
BEZPIECZEŃSTWA Z CZYTNIKIEM 
LINII PAPILARNYCH 
BIUROWY

SEJFY O WYSOKIM POZIOMIE 
BEZPIECZEŃSTWA Z CZYTNIKIEM 
LINII PAPILARNYCH 
NA LAPTOP

SEJFY O WYSOKIM POZIOMIE 
BEZPIECZEŃSTWA Z CZYTNIKIEM 
LINII PAPILARNYCH 
KOMPAKTOWY

SEJFY O WYSOKIM POZIOMIE 
BEZPIECZEŃSTWA Z CZYTNIKIEM 
LINII PAPILARNYCH 
DOMOWY

SEJFY  
O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA Z CZETNIKIEM LINII PAPILARNYCH

YLFB/200/EB1 YSFB/250/EB1YSFB/200/EB1

Wymiary zewnętrzne 200x480x350 mm

Wymiary wewnętrzne 192x475x295 mm

Waga netto 13,7 kg

Pojemność 26,9 l

Wymiary zewnętrzne 200x350x200 mm

Wymiary wewnętrzne 192x345x145 mm

Waga netto 8,5 kg

Pojemność 9,6 l

Wymiary zewnętrzne 250x350x300 mm

Wymiary wewnętrzne 242x345x245 mm

Waga netto 12,1 kg

Pojemność 20,5 l

Wymiary zewnętrzne 400x350x340 mm

Wymiary wewnętrzne 392x345x285 mm

Waga netto 17 kg

Pojemność 38,5 l

YSFB/400/EB1

18”
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Sejfy przeciwpożarowe Yale zostały zaprojektowane z myślą 
o Twoim spokoju ducha. Cała gama została zbudowana  
i przetestowana, aby wytrzymać 927°C, wilgoć i ataki, dzięki 
czemu masz pewność, że Twoje najważniejsze dokumenty 
są dobrze chronione. 

Sejfy przeciwpożarowe Yale są zbudowane przy użyciu 
najnowszej technologii izolacji przeciwpożarowej, która 
zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa i oferuje więcej 
miejsca na kosztowności w sejfie dzięki cieńszej grubości 
ścian.

Cechy główne

• Dostęp za pomocą czytnika linii papilarnych i możliwość 
przechowywania aż do 100 odcisków palców

• Laserowo wycinane drzwi dla ochrony przed atakami

• 1 minutowa blokada po 3-krotnym błędnym 
wprowadzeniu kodu

• Wewnętrzne światło, aby zawartość była dobrze 
widoczna

• Wewnętrzne haki i półka

Cechy dodatkowe

• Wyraźny wyświetlacz LCD z klawiaturą dla dostępu  
za pomocą kodu PIN

• Zmotoryzowany mechanizm otwierający z dwoma 
ryglami (20mm) odpornymi na przepiłowanie

• Klucz mechaniczny dla awaryjnego otwarcia sejfu  
(w zestawie) 

Sejfy ognioodporne

SEJFY 
OGNIOODPORNE



szer. x wys. x gł.szer. x wys. x gł.szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł.
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SEJF OGNIOODPORNY  
DOMOWY

SEJF OGNIOODPORNY  
BIUROWY

SEJF OGNIOODPORNY  
PROFESJONALNY

Wymiary zewnętrzne 352x412x363 mm

Wymiary wewnętrzne 260x320x234 mm

Waga netto 31 kg

Pojemność 19 l

YFM/352/FG2

Wymiary zewnętrzne 412x352x433 mm

Wymiary wewnętrzne 320x260x304 mm

Waga netto 36 kg

Pojemność 25,3 l

YFM/420/FG2

Wymiary zewnętrzne 514x404x440 mm

Wymiary wewnętrzne 410x300x300 mm

Waga netto 53 kg

Pojemność 36,9 l 

YFM/520/FG2

SEJFY  
OGNIOODPORNE 

SEJF OGNIOODPORNY  
PROFESJONALNY XXL

Wymiary zewnętrzne 695x500x500 mm

Wymiary wewnętrzne 515x380x330 mm

Waga netto 90 kg

Pojemność 64 l

YFM/695/FG2
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Sejfy hotelowe Yale są idealnym dodatkiem do 
pensjonatu lub dodatkowej sypialni w Twoim domu.                                   
Dzięki wyświetlaczowi LCD masz możliwość obsługi sejfu  
za pomocą 3 do 6-cyfrowego kodu głównego (kodu Master) 
lub możesz utworzyć dodatkowy kod dla gościa.

Jeśli chodzi o wymianę baterii w sejfie, to nie ma nic 
prostrzego, ponieważ dla Twojej wygody baterie znajdują się 
na zewnątrz sejfu.

Masz również możliwość wyboru sejfu w rozmiarze 
kompaktowym, nieco większym domowym lub na laptop, 
aby znaleźć sejf odpowiadający Twoim potrzebom.

Cechy główne
• Możliwość otwarcia za pomocą kodu PIN, kodu Master 

oraz klucza
• Wyświetlacz LCD i możliwość obsługi kodów od 3 do 8 

cyfrowych dla kodu Master lub kodu gościa
• Blokada sejfu na 5 minut po 3 nieudanych próbach
• Baterie umieszczone na zewnątrz (nie trzeba otwierać 

sejfu, aby je wymienić)

Cechy dodatkowe

• Elektroniczny zamek z uchwytem ułatwiającym 
otwieranie

• Możliwość wyłączenia dźwięku podczas wprowadzania 
kodu lub otwierania sejfu

Sejfy hotelowe

SEJFY  
HOTELOWE

c-mamale
Podświetlony
3 do 8 



szer. x wys. x gł.

YLG/200/DB1

szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł.
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Wymiary zewnętrzne 250x350x250 mm

Wymiary wewnętrzne 247x347x187 mm

Waga netto 8,08 kg

Pojemność 16 l

YSG/250/DB1

SEJF HOTELOWY  
DOMOWY

Wymiary zewnętrzne 200x430x350 mm

Wymiary wewnętrzne 197x427x287 mm

Waga netto 10,4 kg

Pojemność 24 l

SEJF HOTELOWY  
NA LAPTOP

Wymiary zewnętrzne 200x310x200 mm

Wymiary wewnętrzne 195x307x150 mm

Waga netto 5,4 kg

Pojemność 8,6 l 

YSG/200/DB1

SEJF HOTELOWY  
KOMPAKTOWY

SEJFY  
HOTELOWE

2

2

2

15”
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Gama sejfów podstawowych sprawdzi się przy 
zabezpieczeniu takich przedmiotów jak paszporty,  
akty urodzenia, karty kredytowe, gotówka czy klucze.

Sejf posiada 3 do 8-cyfrowy kod użytkownika, który 
jest łatwy do zaprogramowania oraz ma w zestawie 
mechaniczny klucz umożliwiający dostęp awaryjny.

Sejfy są dostępne w różnych rozmiarach, od wersji mini,  
aż po bardzo duże sejfy biurowe. Wybierz sejf, który  
najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Cechy główne
• Zamek elektroniczny z ponad 100 000 kombinacji kodu 

cyfrowego. Kod użytkownika może składać się z cyfr  
lub liter np. krótkie imię lub słowo

• Mechanizm solenoidy odporny na uderzenia
• Dwa klucze mechaniczne do awaryjnego otwierania  

w zestawie

Cechy dodatkowe

• Dwa wskaźniki LED, zielony, aby informować o otwarciu 
sejfu oraz czerwony do sygnalizacji błędnego kodu lub 
niskigo poziom baterii

• Przycisk resetowania za pomocą jednego dotknięcia, 
wewnątrz sejfu

Sejfy podstawowe

SEJFY  
PODSTAWOWE



szer. x wys. x gł.szer. x wys. x gł.YSV/200/DB1szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł. szer. x wys. x gł.

17

SEJF PODSTAWOWY*  
MINI

SEJF PODSTAWOWY  
DOMOWY

SEJF PODSTAWOWY 
KOMPAKTOWY

SEJF PODSTAWOWY  
BIUROWY

SEJF PODSTAWOWY  
NA LAPTOP

SEJFY  
PODSTAWOWE

Wymiary zewnętrzne 250x350x250 mm

Wymiary wewnętrzne 240x340x200 mm

Waga netto 8 kg

Pojemność 16,3 l

YSV/250/DB1

Wymiary zewnętrzne 390x350x360 mm

Wymiary wewnętrzne 380x340x310 mm

Waga netto 14 kg

Pojemność 40 l

YSV/390/DB1

24 24

Wymiary zewnętrzne 170x230x170 mm

Wymiary wewnętrzne 160x220x110 mm

Waga netto 3,8 kg

Pojemność 4,2 l

YSV/170/DB1

Wymiary zewnętrzne 200x310x200 mm

Wymiary wewnętrzne 190x300x150 mm

Waga netto 5,4 kg

Pojemność 8,6 l

Wymiary zewnętrzne 200x430x350 mm

Wymiary wewnętrzne 190x420x300 mm

Waga netto 9,4 kg

Pojemność 24 l

YLV/200/DB1

24 24 24

*available in pink, blue and white
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Sejfy podstawowe z alarmem chronią wszystkie cenne 
rzeczy i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo dzięki 
zintegrowanemu alarmowi 130 dB. Chroń poufne informacje 
lub swoje najcenniejsze rzeczy osobiste dzięki naszym 
solidnym stalowym sejfom Yale.

Cechy główne

•  Zintegrowana syrena alarmowa 130dB wyzwalana,  
w momencie gdy wykryje próbę manipulacji, wstrząs 
lub w przypadku 3 nieudanych prób wprowadzenia 
kodu

•  Zamek elektroniczny z ponad 100 000 kombinacji kodu 
cyfrowego. Kod użytkownika może składać się z cyfr 
lub liter np. krótkie imię lub słowo

•  Dwa klucze mechaniczne do awaryjnego otwierania  
w zestawie

Cechy dodatkowe

•  Mechanizm solenoidy odporny na uderzenia

•  Dwa wskaźniki LED, zielony, aby informować  
o otwarciu sejfu oraz czerwony do sygnalizacji 
błędnego kodu lub niskigo poziom baterii

•  Przycisk resetowania za pomocą jednego dotknięcia 
wewnątrz sejfu

Sejfy podstawowe  
z alarmem

SEJFY  
PODSTAWOWE Z ALARMEM 



szer. x wys. x gł.szer. x wys. x gł. szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł.

SEJF PODSTAWOWY  
Z ALARMEM  
KOMPAKTOWY

SEJF PODSTAWOWY  
Z ALARMEM  
DOMOWY

SEJF PODSTAWOWY  
Z ALARMEM  
NA LAPTOP
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SEJF PODSTAWOWY  
Z ALARMEM 
BIUROWY

SEJFY  
PODSTAWOWE Z ALARMEM

Wymiary zewnętrzne 200x310x200 mm

Wymiary wewnętrzne 190x300x150 mm

Waga netto 5,4 kg

Pojemność 8,6 l

YEC/200/DB1

Wymiary zewnętrzne 250x350x250 mm

Wymiary wewnętrzne 240x340x200 mm

Waga netto 8 kg

Pojemność 16,3 l

YEC/250/DB1

Wymiary zewnętrzne 200x430x350 mm

Wymiary wewnętrzne 190x420x300 mm

Waga netto 9,4 kg

Pojemność 24 l

YLC/200/DB1

24 24 24

Wymiary zewnętrzne 390x350x360 mm

Wymiary wewnętrzne 380x340x310 mm

Waga netto 14 kg

Pojemność 40 l

YEC/390/DB1

24

15”
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Sejf podstawowy z czytnikiem linii papilarnych zapewnia 
bezpieczeństwo i chroni Twoje rzeczy osobiste,  
a jednocześnie daje wygodę łatwego otwierania za pomocą 
odcisku palca.

Chroń swoje wrażliwe informacje lub najcenniejsze rzeczy 
dzięki osobistej kontroli dostępu i możliwości zapamiętania 
do 30 odcisków palców.

Połączenie szybkiego dostępu, dzięki otwieraniu za pomocą 
odcisku palca oraz zwiększonego bezpieczeństwa dzięki 
nowej konstrukcji stalowej.

Sejf z czytnikiem  
linii papilarnych

SEJF  
Z CZYTNIKIEM LINII PAPILARNYCH

Cechy główne

•  Trzy poświadczenia dostępu: odcisk palca, kod PIN 
lub klucz mechaniczny

• Osobisty - określony dostęp, mieszczący do 30 
odcisków palców

• Zamek elektroniczny z ponad 100 000 kombinacji kodu 
cyfrowego.

Cechy dodatkowe

•  Przycisk resetowania za pomocą jednego dotknięcia, 
wewnątrz sejfu

• Wskaźnik niskiego poziomu baterii

• Możliwość wzbudzenia panelu za pomocą baterii 9V 
(bateria 9V nie jest dołączona)



szer. x wys. x gł.
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SEJF Z CZYTNIKIEM  
LINII PAPILARNYCH
DOMOWY

SEJF  
Z CZYTNIKIEM LINII PAPILARNYCH

Wymiary zewnętrzne 250x350x300 mm

Wymiary wewnętrzne 240x340x250 mm

Waga netto 9 kg

Pojemność 20,4 l

YSF/250/DB1

2424



szer. x wys. x gł. szer. x wys. x gł.

Inne sejfy yale

Yale oferuje szeroką gamę sejfów w zależności od Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy szukasz sejfu podłogowego, 
ściennego czy stojącego, możemy odpowiednio zabezpieczyć Twoje rzeczy.

www.yalelock.pl22  

INNE  
SEJFY YALE

SEJF PODŁOGOWY  

Cechy

• Kompaktowy i dyskretny
• Śruby umożliwiają mocowanie do legarów 

pod deskami podłogowymi
•  Łatwy w użyciu za pomocą klucza 

mechanicznego

Cechy dodatkowe

•  Dół zabezpieczony miękkim materiałem 
filcowym, aby chronić przed uszkodzeniem 
zawartości

SEJF ŚCIENNY

Cechy

• Sejf przeznaczony do zamontowania w ścianie
• Może być schowany za obrazem lub lustrem
•  Łatwy w użyciu za pomocą klucza 

mechanicznego

Cechy dodatkowe
•  Zawiera wyjmowaną półkę

Wymiary zewnętrzne 130x390x210 mm

Interior dimensions 80x325x170 mm

Waga netto 7,5 kg

Y-FLS0000

Wymiary zewnętrzne 230x360x150 mm

Wymiary wewnętrzne 210x340x100 mm

Waga netto 8 kg

YWV/230/KB1



szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł.
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INNE  
SEJFY YALE

Cechy

• Otwiera się za pomocą kodu PIN użytkownika lub klucza 
mechanicznego

• Regulowane półki z haczykami na klucze oraz etykiety nume-
ryczne, które pomagają w organizacji i identyfikacji kluczy

Cechy

•  Idealna dla dzieci, opiekunek, usług sprzątających, 
robotników czy współlokatorów

•  Pozwala umieścić klucze w środku, abyś wiedział 
że są bezpieczne, a jednocześnie są dostępne dla 
zaufanych osób

• Mocna i solidna obudowa odporna na warunki 
atmosferyczne

• Otwiera się za pomocą zamka szyfrowego

Cechy dodatkowe
• Instrukcja i elementy montażowe w zestawie

SKRYTKA NA KLUCZE SEJFY NA KLUCZE

szer. x wys. x gł.

Wymiary zewnętrzne 187x130x39 mm

Waga netto 0,55 kg

Y500/187/1

Wymiary zewnętrzne 550x350x130 mm

Wymiary wewnętrzne 540x340x80 mm

Waga netto 13 kg

YKB/550/DB1

Wymiary zewnętrzne 365x300x100 mm

Wymiary wewnętrzne 355x290x50 mm

Waga netto 8 kg

YKB/365/DB1

SEJF NA 48 HAKÓW

SEJF NA 100 HAKÓW



szer. x wys. x gł.szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł. szer. x wys. x gł.

SKRZYNKA NA KLUCZE
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INNE  
SEJFY YALE

Cechy

• Wygodne miejsce do przechowywania kluczy
• W zestawie etykiety z numeracją, które 

pomagają w organizacji i identyfikacji kluczy
• Dostępna wersja z zamkiem szyfrowym  

lub zamknięciem na klucz

Wymiary 200x160x80 mm

YKB/200/BB2

Wymiary 200x160x80 mm

YKB/200/CB2

Wymiary 300x240x80 mm

YKB/540/BB2

Wymiary 300x240x80 mm

YKB/540/CB2

SKRZYNKA NA KLUCZE  
Z ZAMKIEM NA KLUCZ 
20 HAKÓW

SKRZYNKA NA KLUCZE  
Z ZAMKIEM SZYFROWYM 
20 HAKÓW

SKRZYNKA NA KLUCZE  
Z ZAMKIEM NA KLUCZ
46 HAKÓW

SKRZYNKA NA KLUCZE  
Z ZAMKIEM SZYFROWYM
46 HAKÓW



szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł. szer. x wys. x gł.

szer. x wys. x gł.
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INNE  
SEJFY YALE

SKRZYNKI NA PIENIĄDZE

Cechy

• Wygodne miejsce do przechowywania gotówki  
i drobnych kosztowności

• W zestawie dwa klucze i wyjmowana tacka 
wewnętrzna

Wymiary 80x152x118 mm Wymiary 90x250x180 mm

Wymiary 90x200x160 mm Wymiary 90x330x240 mm

YCB/080/BB2 YCB/060/BB2

YCB/090/BB2 YCB/070/BB2

SKRZYNKA NA PIENIĄDZE 
MAŁA

SKRZYNKA NA PIENIĄDZE 
DUŻA

SKRZYNKA NA PIENIĄDZE 
ŚREDNIA

SKRZYNKA NA PIENIĄDZE 
BARDZO DUŻA



Ty to cenisz,

STANDARDOWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

MAKSYMALNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Jakiego poziomu bezpieczeństwa potrzebujesz? 



My to chronimy.

Co chcesz zabezpieczyć?

Biżuterię Zegarki Paszporty Ważne 
dokumenty

Urządzenia 
elektroniczne

Klucze Laptop Aparat



Ty to cenisz,  
My to chronimy. 
www.yalelock.pl

Na całym świecie ludzie aktywnie zabezpieczają wszystko to, 
na czym im zależy: dom, rodzinę, rzeczy osobiste lub firmę - 
marką Yale, której najbardziej ufają. 




