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Onze sleutelkluizen en sleutelkastjes zijn voorzien van een vrij instelbaar codeslot en zijn de 

oplossing voor het beheer van uw sleutels. U kunt hiermee bijvoorbeeld toegang verlenen 

aan zorgorganisaties of uw huishoudelijke hulp. 

Ook kunt u de kluis gebruiken voor het opbergen van sleutels zodat uw kind niet kan komen 

bij de werkplaats of de medicijnkast. 

 

Sleutelkluis Puck Keysafe 

 

De Puck Keysafe is de meest veilige sleutelkluis die met een cijfercode is te openen. 

 

Beschrijving  Bijzonderheden 

• SKG** keurmerk 

 

Er kan 1 sleutel 
in de kluis 
worden 
geplaatst 

• Instelbare 4-cijferige code 

• Lock picking proof 

• Los van de muur nog steeds gesloten 

• Code verdwijnt tijdens openen 

• Voorzien van zwarte rubberen hoes 
(SKG eis) 

• Afmetingen 11 cm rond 
 

Sleutelkastje Masterlock 5415 

 

Beschrijving  Bijzonderheden 

• Extra verzwaard basismodel 

 

Geen SKG 
keurmerk maar 
met de juiste 
montage 
redelijk veilig 

• Instelbare 4-cijferige code 

• Verhoogde weerstand door 
zinklegering 

• Buitenafmetingen: 138 x 105 x48 mm  

• Binnenafmetingen 104 x 63 x35 mm 
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Type en prijs 

• Sleutelkluis Puck Keysafe € 245,00. 

Deze kluis wordt alleen geleverd inclusief installatie. 

• Sleutelkastje Masterlock inclusief installatie € 99,00. 

Wij kunnen dit sleutelkastje ook leveren per post. De kosten bedragen dan  

€ 50,50. 

 

Om de Puck Keysafe of Masterlock te bestellen kunt u een mail sturen naar 

planning@welthuus.nl. 

Levering vindt plaats binnen vijf werkdagen. 

 

Ons werkgebied om de plaatsen is Groningen, Friesland (m.u.v. de eilanden), Drenthe, 

Overijssel, Flevoland en Gelderland. 
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