SUOMALAISTA HUIPPUTEKNIIKKAA JA -MUOTOILUA
KEEPS ® -tuotesarjast a löydät t ar peisi isi sopivan ratkaisun.
Tekniset tiedot

KEEPS
E-80

E-100

E-200

E-300

E-400

E-500

Korkeus, mm

610

610

960

1310

1660

1910

Leveys, mm

580

634

634

634

634

634

Syvyys, mm

560

610

610

610

610

610

66

87

149

211

273

317

160

190

270

360

440

490

Tilavuus, litraa
Paino, kg
Runkoväri

musta

Ovipaneeli

grafiitinharmaa, mahonki, kirsikka tai koivu

Elektroninen näppäinlukko tai
valinnaisesti avainlukko
Lukittava sisälokero (150 mm)

–

Dataturvalokero

–

Säätöhyllyt
Palaset säilytyssetti
vakiovaruste

1 kpl

1 kpl

2 kpl

3 kpl

4 kpl

4 kpl

–

x (M)

x (M)

x (L)

x (L)

x (L)

KOTISI ON LINNASI

lisävaruste

Testit
Murtotestattu eurooppalaisen EN 1143-1 standardin mukaisesti murtoturvaluokkaan EURO I
(ECB S European Certification Board Security Systems)

•

•

Palotestattu pohjoismaisen (NT Fire 017) testimenetelmän mukaisesti paloturvaluokkaan 60 PAPER

Yllä esimerkkejä KEEPS E-200 -malleista.

Kaso Oy tarjoaa testattuja ja sertifioituja tuotteita sekä palveluja asiakkaiden omaisuuden ja tiedon suojaamiseen. Laadukkaisiin Kaso-tuotteisiin ovat luottaneet jo yli
sadan vuoden ajan yksityiskodit, rahalaitokset ja muut yritykset ympäri maailman.
Uudet, innovatiiviset teknologiaratkaisut yhdistettynä suomalaiseen huippumuotoiluun
antavat sopivan täydennyksen Kason pitkälle, teräksenlujalle turvatuoteosaamiselle.

Kaso HelpDesk 0600-97977 päivystää 24h.
Kaso Oy Lyhtytie 2, PL 27, 00751 Helsinki, Puhelin (09) 346 81, faksi (09) 386 0021, myynti@kaso.fi, www.kaso.fi

www.keeps.f i

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Recommended 03/2009

Ammattitaitoinen kuljetus-, asennus- ja huoltopalvelumme toimittaa ja asentaa kaapit perille haluamiisi tiloihin.
Ovipaneeleista on saatavilla myös muita värivaihtoehtoja erikoistilauksesta.

Elämän tyyli turvassa
KEEPS® on suunniteltu sopivaksi tasokkaisiin,
moderneihin tiloihin. Linjakkuutensa ansiosta se
voidaan sijoittaa luontevasti muiden huonekalujen
tapaan ja ottaa osaksi tilan kokonaisilmettä.

MIKÄ ON SINULLE KORVAAMATONTA?
KEEPS ® tur vaa elämäsi ar vokkaimmat asiat.

KEEPS® on murto- ja
paloturvallinen tila elämäsi
arvokkaimmille asioille,
kuten:
– Arvoesineet
– Kellot ja korut
– Perintöesineet
– Pienet antiikkiesineet
– Vanhat valokuvat ja
negatiivit
– Lastesi piirustukset
– Postimerkki- ym. kokoelmat
– Taide-esineet ja taulut

Meille kaikille karttuu elämämme
varrella esineitä ja asioita, joilla
on rahallisen arvon lisäksi myös
runsaasti tunnearvoa. Siksi sinulla
pitää olla mahdollisuus suojata
ne. Siksi on KEEPS®. Se täydentää tehokkaasti vakuutussuojaasi
turvaamalla sinulle tärkeät asiat.

Nykyaikaisiin koteihin suunnitellut
KEEPS® -turvakaappimme ovat
kaikki kansainvälisten murto- ja
palostandardien mukaan testattuja. Monipuolisesta mallistostamme löydät useita vaihtoehtoja,
joista voit valita tuotteen juuri
sinun turvallisiin säilytystarpeisiisi.

Suomessa koteihin tehdään
vuosittain lähes 8 000 vakuutusyhtiöiden korvattavaksi tulevaa
murtoa ja tulipaloja sattuu yli
5 000. Näiden aiheuttamaa
vahinkoa minimoimaan on
kotimainen Kaso kehittänyt
KEEPS® -turvallisuustuotesarjan.

Yli vuosisadan turvallisuusalan
kokemuksella olemme valmistaneet
tuotteen, joka antaa sinulle
mahdollisuuden pitää omaisuutesi
aina lähelläsi – järjestyksessä ja
turvassa. Samalla KEEPS® on
ensimmäinen yksityisasuntoihin
tarkoitettu turvallisuustuote,
joka vastaa designillaan modernin
asumisen sisustuksellisiin vaatimuksiin.

MITÄ HALUAT VARJELLA?
KEEPS ® suojaa omaisuutesi ulkopuolisilt a.

Yksityisyyden suojaa ja turvallista
säilyttämistä arvostetaan yhä
enemmän. KEEPS® tarjoaa sinulle
vaihtoehdon, joka on käytössäsi
virka-aikojen ulkopuolellakin. Se
pitää omaisuutesi pois asiattomien
silmistä 24 tuntia vuorokaudessa.
Ei enää huolta vieraista – kutsutuista tai kutsumattomista.
Tyylikäs, huonekalunomainen
KEEPS® on saumaton osa sisustusta
ja helppo sijoittaa kotisi tiloihin,
oli sitten kyse uudesta tai vanhasta
asunnosta. Siitä on saatavilla myös
malleja, jotka ovat täysin integroitavissa kalusteisiin. Selkeän, standardien mukaisen mitoituksen lisäksi
kaikki kaappimallimme ovat turvallisuustasoonsa nähden kevyitä.

Suomalaista huipputekniikkaa ja -muotoilua
KEEPS® -tuotesarjasta löydät tarpeisiisi sopivan
ratkaisun. Kokoluokkia on kuusi, lisäksi
ovipaneeleissa on runsaasti eri värivaihtoehtoja.

KEEPS® ei pelkää olla näkyvillä,
koska sen palkittu huippumuotoilu
kätkee alleen Kason uraauurtavaan
BFP®-monikerrosteknologiaan
perustuvan rakenteen. KEEPS® on
murto- ja paloturvatestattu
Euroopan johtavissa testilaitoksissa.
Kaikki turvakaappimme on valmistettu kotimaassa nykyaikaisilla
tuotantomenetelmillä korkealuokkaisista materiaaleista. KEEPS® on
ISO 9001 -standardin mukainen
laatutuote.

Luotettava KEEPS® suojaa
henkilökohtaisen omaisuutesi:
– Kirjeet ja päiväkirjat
– Todistukset
– Valokuvat ja negatiivit
– DVD-tallenteet
– Arkisto-CD:t
– Veroilmoitukset, kodin
ja auton asiakirjat,
kauppakirjat, sopimukset,
vakuutuspaperit ym.
– Testamentti
– Kirjanpito ja tiliotteet
– Lääkkeet ja reseptit
– Aseet
– Muut lasten
ulottumattommissa
pidettävät asiat

KEEPS® säilyttää kaikki
keskitetysti samassa
paikassa:
– Passit ja henkilökortit
– Neuvolakortit
– Rahat
– Luottokortit
– PIN- ja turvakoodit
– Vara-avaimet
– Elektroniikka
– Käyttöohjeet
– Matkaliput
– Rakennuspiirustukset
– Tuotteiden sarjanumerot
– Osoitekirjat

MITÄ ETSIT?
KEEPS ® säilytt ää kaiken t allessa – nyt yhden oven t akana.

KEEPS® on vastaus kaikkiin kotisi
tärkeisiin säilytystarpeisiin. Se
verottajaa varten säilytettävä
tärkeä kuitti ei enää ole kadoksissa, ei hävitettyjä koodinumeroita, ei hukattuja vara-avaimia.
Saat kaikki perheellesi tärkeät
tavarat ja paperit murtovarmaan
ja paloturvalliseen talteen.
KEEPS® on suunniteltu rakenteeltaan vastaamaan nykyaikaisten
ihmisten vaatimuksia. Kaappien
vakiosisustus mahdollistaa
monien erikokoisten käyttö-, taideja arvoesineiden sekä dokumenttien turvaamisen. KEEPS® -mallistomme suunnittelussa on otettu

huomioon muun muassa lääkkeiden ja aseiden varma säilytys
poissa lasten ja asiattomien ulottuvilta. Kaappia on myös saatavilla useaa eri turva-astetta aina
pankkiholvitason ratkaisuihin asti.
Kaikki KEEPS® -tuotteemme
ovat hyvin käyttäjäystävällisiä.
Ohjelmoitava, elektroninen näppäinlukko mahdollistaa useita
koodivaihtoehtoja, joten voit
valita ikioman käyttäjäkoodin
vaikka jokaiselle perheen jäsenelle. Kaikki mallimme ovat
verkkovirrasta riippumattomia
sekä saatavilla myös mekaanisella
ja avainlukolla.

Kaikki kotisi sydämessä
KEEPS® haluaa olla esillä, sillä se on tyylikäs
osa kotisi sisustusta. Voit sijoittaa sen keskeiselle
paikalle, vaikkapa osaksi keittiösi kalusteita.
Löydät viipymättä kaikki elämäsi tarpeelliset asiat.

SUOMALAISTA HUIPPUTEKNIIKKAA JA -MUOTOILUA
KEEPS ® -tuotesarjast a löydät t ar peisi isi sopivan ratkaisun.
Tekniset tiedot

KEEPS
E-80

E-100

E-200

E-300

E-400

E-500

Korkeus, mm

610

610

960

1310

1660

1910

Leveys, mm

580

634

634

634

634

634

Syvyys, mm

560

610

610

610

610

610

66

87

149

211

273

317

160

190

270

360

440

490

Tilavuus, litraa
Paino, kg
Runkoväri

musta

Ovipaneeli

grafiitinharmaa, mahonki, kirsikka tai koivu

Elektroninen näppäinlukko tai
valinnaisesti avainlukko
Lukittava sisälokero (150 mm)

–

Dataturvalokero

–

Säätöhyllyt
Palaset säilytyssetti
vakiovaruste

1 kpl

1 kpl

2 kpl

3 kpl

4 kpl

4 kpl

–

x (M)

x (M)

x (L)

x (L)

x (L)

KOTISI ON LINNASI

lisävaruste

Testit
Murtotestattu eurooppalaisen EN 1143-1 standardin mukaisesti murtoturvaluokkaan EURO I
(ECB S European Certification Board Security Systems)

•

•

Palotestattu pohjoismaisen (NT Fire 017) testimenetelmän mukaisesti paloturvaluokkaan 60 PAPER

Yllä esimerkkejä KEEPS E-200 -malleista.

Kaso Oy tarjoaa testattuja ja sertifioituja tuotteita sekä palveluja asiakkaiden omaisuuden ja tiedon suojaamiseen. Laadukkaisiin Kaso-tuotteisiin ovat luottaneet jo yli
sadan vuoden ajan yksityiskodit, rahalaitokset ja muut yritykset ympäri maailman.
Uudet, innovatiiviset teknologiaratkaisut yhdistettynä suomalaiseen huippumuotoiluun
antavat sopivan täydennyksen Kason pitkälle, teräksenlujalle turvatuoteosaamiselle.

Kaso HelpDesk 0600-97977 päivystää 24h.
Kaso Oy Lyhtytie 2, PL 27, 00751 Helsinki, Puhelin 010 271 3700, faksi (09) 386 0021, myynti@kaso.fi, www.kaso.fi

www.keeps.f i

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Recommended 03/2009

Ammattitaitoinen kuljetus-, asennus- ja huoltopalvelumme toimittaa ja asentaa kaapit perille haluamiisi tiloihin.
Ovipaneeleista on saatavilla myös muita värivaihtoehtoja erikoistilauksesta.

