
KLUISDEUREN & WAARDEKAMERS

Een prefab kluisruimte, ook wel 
waardekamer, safe room of kluiskamer 
genoemd, biedt de mogelijkheid een 
kluis op vrijwel iedere plaats binnen 
uw bedrijf op te bouwen. Soms biedt 
een “gewone” vrijstaande kluis niet 
voldoende ruimte, is het niet mogelijk 
een kluis te plaatsen (te kleine 
deurdoorgang, draagvermogen vloer 
etc.) of is de indicatie waardeberging 
niet toereikend door eisen van de 
verzekeraar. In deze gevallen kan een 
(prefab) kluisruimte van MB Safety® 
uitkomst bieden.

 De paneelkluizen zijn getest en 
gecertificeerd volgens de Europese 
standaard EN 1143-1 en zijn 
beschikbaar in de klasse V t/m XIII. 

 De bij deze klassen behorende 
indicatie waardebergingen zijn 
afhankelijk van de situatie en 
worden uiteindelijk vastgesteld 
door de verzekeraar.
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De AD-80 brand- en inbraakvertragende archiefdeur. Getest en gecertificeerd NEN 6069 (TNO - 2 uur en 40 minuten). 

Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (inclusief 2 sleutels). Kleur primer agaat grijs RAL 7038.

AD-80 archiefdeur

 Brand- & licht inbraakwerende kluisdeur

 Getest en gecertificeerd volgens NEN 6069  

 (TNO - 2 uur en 40 minuten)

 Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot EN 1300

 Voldoet aan eisen Archiefwet (artikel 13)

Artikelnummer Model
Buitenmaten 
(H B) in mm

Binnenmaten 
(H B) in mm Kg

810000801 AD-80 2230 1045 2100 800 240

AD 80 archiefdeur

Optioneel

Deurdranger en andere accessoires op aanvraag.

Elektronische kluissloten van Sargent & Greenleaf. Zie laatste pagina van deze brochure.

mailto:sales%40mbsafety.nl?subject=Documenten-%20en%20ladensafes
mailto:sales%40mbsafety.nl?subject=Documenten-%20en%20ladensafes
mailto:sales%40mbsafety.nl?subject=Brand-%20en%20inbraakwerende%20kasten%20catalogus


3KLUISDEUREN & WAARDEKAMERS
MB Safety B.V.
Zernikestraat 12 
NL - 2991 XS Barendrecht

+31 (0) 180 555 200 
sales@mbsafety.nl mbsafety.nl © 2018 MB Safety B.V.

De Format inbraakwerende kluisdeur. Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (inclusief 2 sleutels). De deur heeft een 

dubbelwandige constructie met een deurdikte van 80 mm en een deurblad van 8 mm. Kleur: primer lichtgrijs RAL 7035.

Format kluisdeuren

 Inbraakwerende kluisdeur

 Voorzien van dubbelbaard sleutelslot EN 1300

 Maatwerk leverbaar

Artikelnummer Model
Buitenmaten 
(H B D) in mm Kg

200600011 Model 1 1500 900 240 185

200600021 Model 2 1800 900 240 215

200600031 Model 3 2000 1000 240 290

Model 3 kluisdeur

Optioneel

Deurdranger en andere accessoires op aanvraag.

Elektronische kluissloten van Sargent & Greenleaf. Zie laatste pagina van deze brochure.
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De Titan brand- en inbraakvertragende kluisdeur. Getest en gecertificeerd Euro/CEN klasse 3 en 5 EN 1143-1. Voorzien 

van een dubbelbaard sleutelslot (inclusief 2 sleutels). Model Titan V met twee dubbelbaard sleutelsloten. Kleur: primer 

wit RAL 9010.

Habeco Titan kluisdeuren

 Inbraakwerende kluisdeur

 Getest en gecertificeerd Euro/CEN klasse 3 en 5  

 EN 1143-1

 Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot EN 1300 C

 Maatwerk leverbaar

Indicatie waardeberging vanaf
Contant geld: € 45.000

Kostbaarheden: € 90.000

Artikelnummer Model
Buitenmaten 
(H B) in mm Kg

100500031 Titan III 2000 900 570

100500051 Titan V 2000 900 850

Habeco Titan

Optioneel

Deurdranger en andere accessoires op aanvraag.

Elektronische kluissloten van Sargent & Greenleaf. Zie laatste pagina van deze brochure.
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De Habeco Security Container. Getest en gecertificeerd Euro klasse 3 EN 1143-1. Voorzien van een dubbelbaard 

sleutelslot (inclusief 2 sleutels).  Kleur: primer wit RAL 9010.

Habeco Security Container

 High security container

 Gecertificeerd volgens Euro/CEN klasse 3 EN 1143-1

 Voorzien van een omstelbaar dubbelbaard sleutelslot  

 EN 1300 C

Indicatie waardeberging
Contant geld: € 45.000

Kostbaarheden: € 90.000

Artikelnummer Model
Buitenmaten 
(H B D) in mm

Binnenmaten 
(H B D) in mm Kg

SC 800 2140 1125 1490 1750 850 1250 1500

SC 3000 (10 ft) 2430 2440 2990 2180 2165 2560 4000

SC 6000 (20 ft) 2940 2560 6320 2240 2200 5660 9000

Habeco Security Container

Optioneel

Deurdranger en andere accessoires op aanvraag.

Elektronische kluissloten van Sargent & Greenleaf. Zie laatste pagina van deze brochure.
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MAATWERK OPLOSSINGEN

Advies:
 ontwerp

 oplossing

 installatie

Leverbaar o.a.:
 staal

 RAL kleuren

Toepassingen:
 geschikt voor archiefruimte

 geld en waardekamers

 panic room

 mobiele security 

containers
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MB Safety® is sinds 2007 exclusief importeur van de gerenommeerde (kluis)sloten fabrikant Sargent & 

Greenleaf (S&G). S&G produceert mechanische en elektronische cijfercombinatiesloten die wij standaard in ons 

leveringsprogramma hebben opgenomen en beschikbaar zijn als optie op bijna alle brand- en inbraakwerende kluizen 

in ons assortiment. Ook voor vervanging op bestaande kluizen worden deze breed toegepast. Kluissloten van Sargent 

& Greenleaf zijn zeer onderscheidend door eenvoud van het gebruik, unieke mogelijkheden en de hoge kwaliteit en 

betrouwbaarheid.

Alle elektronische kluissloten hebben nagenoeg dezelfde wijze van programmeren, zijn volledig via het toetsenbord 

te bedienen en hebben dus geen speciale hulpmiddelen nodig. Het vervangen van de batterij kan altijd vanaf de 

buitenkant worden gedaan en de sloten geven tijdig waarschuwingen af als de spanning aan het dalen is.  Bij het 

vergrendelen wordt een piepsignaal ter bevestiging van succesvolle sluiting gegeven. Hieronder de basiskenmerken 

van de elektronische kluissloten met Europese certificeringen.

Sargent & Greenleaf elektronisch kluisslot ‘Spartan’
Het elektronische kluisslot ‘Spartan’ van S&G is een veel toegepast elektronisch kluisslot. Dit gecertificeerde slot is het instapmodel 

van S&G en heeft alle functionaliteiten voor een eenvoudig, doeltreffend en betrouwbaar gebruik. De Spartan is beschikbaar als 

Pivotbolt en D-Drive (met draaibaar toetsenbord).

Basis kenmerken:

 Gecertificeerd EN 1300-A

 1x Mastercode

 1x Gebruikerscode

 Management Reset Code

 Uitvoering Pivotbolt en D-Drive

Sargent & Greenleaf elektronisch kluisslot ‘Titan’
De serie kluissloten ‘Titan’ zijn ECB-S gecertificeerde kluissloten met veel aanvullende functies vergeleken met het model Spartan. 

Zo heeft de Titan naast een Mastercode ook een Supervisorcode (kan ook gebruikerscodes maken/verwijderen) en meerdere 

gebruikerscodes. Daarnaast is het mogelijk tijdvertraging te programmeren tot maximaal 99 minuten. Hiermee is de Titan een bijzonder 

compleet kluisslot voor professioneel gebruik. De Titan is beschikbaar als Pivotbolt en D-Drive (met draaibaar toetsenbord).

Basis kenmerken:

 Gecertificeerd EN 1300-B

 1x Mastercode

 1x Supervisorcode

 8x Gebruikerscode

 Tijdvertraging programmeerbaar

 Management Reset Code

 Uitvoering Pivotbolt en D-Drive

Spartan D-Drive

Titan D-Drive

Spartan Pivotbolt

Titan Pivotbolt

mailto:sales%40mbsafety.nl?subject=Documenten-%20en%20ladensafes
mailto:sales%40mbsafety.nl?subject=Documenten-%20en%20ladensafes
mailto:sales%40mbsafety.nl?subject=Brand-%20en%20inbraakwerende%20kasten%20catalogus


8KLUISDEUREN & WAARDEKAMERS
MB Safety B.V.
Zernikestraat 12 
NL - 2991 XS Barendrecht

+31 (0) 180 555 200 
sales@mbsafety.nl mbsafety.nl © 2018 MB Safety B.V.

Sargent & Greenleaf elektronisch kluisslot ‘USB Audit’ NIEUW!
De ‘USB Audit’ kluissloten zijn de nieuwste aanwinst van Sargent & Greenleaf. De unieke kenmerken van dit nieuwe slot zijn het grote 

aantal gebruikers en de mogelijkheid om met behulp van de USB connectie de historie van het slot te analyseren. De audit laat maar 

liefst de laatste 1.000 handelingen zien gespecificeerd per gebruiker. Vanzelfsprekend is tijdvertraging programmeerbaar en heeft het 

slot alle andere vertrouwde functies zoals batterijstatus meldingen, optische en akoestische meldingen en manipulatieblokkering. De 

USB Audit is bijzonder geschikt voor bedrijven en instellingen waar hoge eisen worden gesteld aan het toegangsbeleid en beheer met 

registratie noodzakelijk is. De USB Audit is beschikbaar als Pivotbolt en D-Drive (met draaibaar toetsenbord).

Basis kenmerken:

 Gecertificeerd EN 1300-B

 1x Programmeercode (t.b.v. audit)

 3x Managercode

 6x Supervisorcode

 20x Gebruikerscode

 Tijdvertraging programmeerbaar

 1.000 handelingen uitleesbaar

 Management Reset Code

 Uitvoering Pivotbolt en D-Drive

Sargent & Greenleaf elektronisch kluisslot ‘6124’
Model ‘6124’ is een gecertificeerd kluisslot met motorschoot en al jarenlang het vertrouwde elektronische cijferslot van S&G. Het slot 

heeft een Mastercode, Supervisorcode (kan ook gebruikerscodes maken/verwijderen) en meerdere gebruikerscodes. Daarnaast is het 

mogelijk tijdvertraging te programmeren tot maximaal 99 minuten. Model 6124 is een bijzonder compleet kluisslot voor professioneel 

gebruik en door de motoraandrijving toepasbaar in vrijwel alle kluizen en kluisdeuren.

Basis kenmerken:

 Gecertificeerd EN 1300-B

 1x Mastercode

 1x Supervisorcode

 8x Gebruikerscode

 Tijdvertraging programmeerbaar

 Management Reset Code

 Uitvoering met motorschoot

Sargent & Greenleaf elektronisch kluisslot ‘IP-series’
De IP-series van S&G bieden de functies die model 6124 heeft met twee bijzondere aanvullingen. De IP-series kunnen met behulp van 

een netwerkaansluiting op afstand worden beheerd en gecontroleerd. Zo zijn alle functies te programmeren via IP en zijn ook de laatste 

500 handelingen als audit beschikbaar. De IP-series zijn bij uitstek geschikt voor instellingen en bedrijven met hoge veiligheidseisen 

en veel verschillende locaties.

Basis kenmerken:

 Gecertificeerd EN 1300-B

 1x Mastercode

 1x Supervisorcode

 8x Gebruikerscode

 500 handelingen uitleesbaar

 Met IP-connectie

 Management Reset Code

 Uitvoering met motorschoot

IP-series

Model 6124

USB Audit
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