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JECOR SLEUTELKLUIZEN (KEYSAFES)
Het beste alternatief voor een sleutel onder de mat

Jecor sleutelkluizen zijn handig en geruststellend, ze maken het 
mogelijk om sleutels te beschermen en te delen.

Zie het totale programma sleutelkluizen in het overzicht, steeds
meer zorginstanties hebben de weg gevonden om een keuze te
maken uit dit uitgebreide programma.

Geen sleutels meer verstoppen onder de deurmat
Niet meer namaken van extra sets van sleutels
Geeft geselecteerd toegang tot het huis:
 aan de kinderen na schooltijd
 aan huishoudelijk personeel: baby-sitter, schoonmaakster ....
 aan de makelaar, voor de vakantie, ....
Kan ook gebruikt worden voor:
 opbergen van reservesleutels die niet vaak gebruikt worden:
    reservesleutels van de auto, schuur ....
 zorgen dat een kind niet bij gevaarlijke plekken kan komen:
   medicijnkast, werkplaats, ....
 de sleutel opbergen als je gaat sporten
 ideaal voor in de vrachtauto, caravan of boot.
Compleet te resetten combinatie, zodat je sleutelkluis persoonlijk
  voor jou is.

De Jecor Sleutelkluizen zijn ook online te bestellen op:
www.zorg-sleutelkluis.nl

Je persoonlijke sleutelhouder!W
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SLEUTELKLUIS 1

Solide gelegeerde behuizing
Compact onopvallend model
4-cijferige instelbare code
Geschikt voor buitengebruik
10 cm x 7 cm
Voor bevestiging op muur of kozijn
Artikelnummer: 1203462 

SLEUTELKLUIS 1

SLEUTELKLUIS 2

Nooit meer buiten gesloten
Huissleutels horen niet onder de deurmat
Meer dan 1000 combinaties. Kies en verander zo vaak als gewenst
Kan permanent aan de muur bevestigd worden (buiten plaatsing)
Gefabriceerd van roestvrij metaal
“Sleutelkinderen”
Geschikt voor twee sleutels
Artikelnummer: 1758721 

SLEUTELKLUIS 2
In deze sleutelkluis (Keysafe) kunt u veilig uw sleutels opbergen.

SLEUTELKLUIS 2-2

SLEUTELKLUIS 2-2

Beschermt uw waardevolle spullen; buiten voor uw sleutels;
binnen voor o.a. creditcard(s), geld, juwelen en andere 
persoonlijke bezittingen.

Verbeterde opslagruimte:9.5x6.3x5 cm, beschermd Europese
sleutels, credticards of tankpassen
Stevig aluminium behuziing met versterkte stalen deur, verbe-
terde weestand tegen vandalisme
ABS vinyl plastic coating, weersbestendiger behuizing d.m.v. 
beschermde coating
Thermoplastisch omhulsel
Montage model, sluit nauwkeurig aan de muur vast
4-cijferige herinstelbare code, staat een volledig geprsonaliseerde 
cijfercombinatie toe, 4096 mogelijkheden.
Artikelnummer:1813884



SLEUTELKLUIS 3

SLEUTELKLUIS 3-1

Solide metalen huis, betere weerstand tegen slaan en zagen
ABS vinyl kunststof kap, meer weersbestendig huis met 
beschermende kap
Vast gemonteerd model, discrete bevestiging aan de muur
4-cijferige persoonlijke combinatie
Artikelnummer: 1203463

SLEUTELKLUIS 3

Verbeterde opslagruimte: 10x7x3.5 cm, beschermd Europese
sleutels, creditcards of tankpassen
Stevig aluminium behuizing met versterkte stalen deur, ver-
beterde weerstand tegen vandalisme
ABS vinyl plastic coating, weersbestenidger behuizing d.m.v.
beschermde coating
Montage model, sluit nauwkeurig aan de muur vast
4-cijferige herinstelbare code, staat een volledige gepersonali-
seerde cijfercombinatie toe
Artikelnummer: 1813881  

SLEUTELKLUIS 3-1

Beschermt uw waardevolle spullen; buiten voor uw sleutels;
binnen voor o.a. creditcard(s), geld, juwelen en andere 
persoonlijke bezittingen.



SLEUTELKLUIS 4 / 4-1

Voor muurbevestiging binnenshuis of afgeschermd buitenshuis.
Individueel instelbare 4-cijferige code
Zelf bepalen van de toegangscode en het doorgeven ervan
Solide metalen behuizing
Afdekkap van gegoten zink
Afdekkap met schuifmechanisme
B/D/H: 120x80x45 mm
Afwerking: zwart zilver
Artikelnummer: 1254516

SLEUTELKLUIS 4

Dit opslagkastje is ideaal voor de opslag tot 30 sleutels, 
codekaarten of andere kostbaarheden.

Montage met beugel, bijv. aan de deurknop, reling of handvat.
Individueel instelbare 4-cijferige code
Zelf bepalen van de toegangscode en het doorgeven ervan
Solide metalen behuizing
Afdekkap van gegoten zink
Afdekkap met schuifmechanisme
B/D/H: 120x90x45 mm, beugel Ø 10.5 mm
Afwerking: zwart zilver
Artikelnummer: 1254517

SLEUTELKLUIS 4-1

Dit opslagkastje is ideaal voor de opslag tot 30 sleutels, 
codekaarten of andere kostbaarheden.
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SLEUTELKLUIS  4-2

Solide metalen huis, betere weerstand tegen slaan en zagen
Vinyl beschermde beugel en ABS vinyl kunststof huisbe-
scherming, meer weersbestendig slothuis en goede bescherming 
tegen krassen
Draagbaar model met beugel, grote flexibiliteit in gebruik en
mobiliteit
4-cijferige persoonlijke combinatie
Artikelnummer: 1813879 

SLEUTELKLUIS 4-2



SLEUTELKLUIS 5

SLEUTELKLUIS 6

Huis van zinklegering, betere weestand tegen slaan en zagen
Compact model, discreet en makkelijk te verstoppen
Voor bevestiging op elk type muur, makkelijk in gebruik: overal te
verstoppen
Geintegreerde LED verlicht de wieltjes, batterijen meegeleverd, 
makkelijkere toegang in de nacht
4-cijferige persoonlijke combinatie
Schuifbare kap, kap beschermd de wieltjes vn weersinvloeden, 
modder en ander vuil. Geschikt voor gebruik buiten
Dop met sleutelvasthouder: de sleutel blijft altijd beschermd, 
verlies je sleutels nooit meer
Artikelnummer: 1813882  

SLEUTELKLUIS 5

Directe bescherming, praktisch voor vele toepassingen
Metalen behuizing, biedt meer veiligheid dan een broekzak
Erg compact en licht model, kan overal mee naar toe worden 
genomen
Sluiting met vaste combinatie, gemak zonder sleutel
Voor binnen en buiten gebruik, brede flexibiliteit in het gebruik
Artikelnummer: 1813883  

SLEUTELKLUIS 6

Compacte opbergruimte voor sleutels, geld of andere persoonlijke
bezittingen. Ideaal voor alle sportactiviteiten, maar onze Sleutel-
kluis 6 wordt onmisbaar voor het strand of in de stad.
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ZORGKLUIZEN

JECOR ZORGKLUIS

SKG-SLEUTELKLUIS

JECOR ZORGKLUIS

DE ZORGKLUIS, de enige echte!!!!!!
T.b.v. plaatsing in de deur of muur.
Naar aanleiding van de sleutelproblematiek in o.a. de thuiszorg 
heeft Jecor een unieke zorgkluis in zijn programma, voorzien van 
het keurmerk SKG**.
De kluis is verkrijgbaar in een muurversie en wat zeer uniek is, als 
deurkluisje. Het kluisje bestaat uit 2 cilinders die inelkaar schuiven. 
In de tussenwand van beide cilinders kan een sleutel veilig en in-
braakwerend worden opgeborgen (gepatenteerd).
Het plaatsen van de sleutelkluis is eenvoudig en goedkoop, 
standaard past elke halve europrofiel cilinder (voorzien van 
verstelbare meenemer), van elk merk in de sleutelkluis, dus 
passend op elk systeem.

SKG-SLEUTELKLUIS

Ami combineert SKG veiligheidsbeslag met een geïntegreerde SKG-
sleutelkluis.
Het mooie is dat hij eenvoudig de bestaande veiligheidsgarnituren 
van AMI kan vervangen. Ze kunnen dus ook tijdelijk op een deur 
gemonteerd worden. De verdekte sleutellade voor de sleutel van 
het hoofdslot van de toegangsdeur, is te combineren met alle 
gangbare merken (halve) cilinders.
Garnituur bestaat uit veiligheidsbuitenschild met sleutelkluis, links 
of rechtswijzend. Gelagerde wisselstift, binnenschild en deurkruk 
model 356. Inclusief bevestigingsmiddelen.
Leverbaar in de kleuren F1 en F2 en de uitvoering PC55, PC72, 
PC92 en de senioren uitvoering.

Hoge Eng West 14, 3882 TR Putten   Tel.: 0341  -36 96 36
Postbus 5, 3880 AA Putten    Fax: 0341 - 36 96 37
E-mail: info@jecor.nl     Website: www.jecor.nl

Bezoek ook onze webshop: 
www.zorg-sleutelkluis.nl




