
1. Capaciteit:
Informatie conform eigen metingen

* vergelijkbare concurrerende producten

2. Beugelbevestiging:
Voor de eenvoudige bevestiging van een ABUS KeyGarage met 
beugel (777, 797 & 737) aan bijv. deurknoppen en hekwerken,  
kan de beugel in zijn geheel verwijderd worden. Bij vergelijk-
bare producten blijft  vaak een éénzijdig verlengde beugel in 
het huis gefi xeerd, waardoor het bevestigen moeilijker is en 
het langere beugeleinde ten koste gaat van de opslagruimte 
en de inhoud kan beschadigen.

Waarom een KeyGarage? 

Nooit meer sleutels onder de deurmat of bloempot!

Met een ABUS KeyGarage worden uw sleutels en/of pasjes prak-
tisch en veilig bewaard en tegen weersinvloeden beschermd. 
Met een gerust geweten kunt u alleen geselecteerde personen 
(tijdelijk) toegang verlenen – heel eenvoudig door het door-
geven van de zelfi nstelbare, en dus steeds veranderbare, toe-
gangscode: schoolgaande kinderen, de schoonmaakster, een 
klusjesman, bezorgdiensten, vakantiegasten, zorgverleners, 
etc..

Twee belangrijke voordelen van de ABUS KeyGarage:
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Contact:

ABUS | August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
D-58300 Wetter
E-mail: info@abus.de
www.abus.com
Tel: +49 23 35 634-0
Fax: +49 23 35 634-110

Eigenschappen van de KeyGarage
• Solide metalen huizen
• Zelf instelbare cijfercodes
• Ruime opslagruimtes
• Geïntegreerde kunststof beschermkappen tegen weersinvloeden
• 767 & 787: voor wandmontage binnen of beschut buiten
• 777 & 797: bevestiging m.b.v. de beugel – kunststof bescherm-
 lagen op het huis en om de metalen beugel voorkomen bescha- 
 digingen

Uw leverancier:   

www.abus.com

ABUS KeyGarage Sleutels Pasjes

767 & 777 20 vs 3* 16 vs 0*

787 & 797 20 vs 5* 8 vs 0*

737 6 vs 0* -/-

KeyGarage

Praktisch bewaren van sleutels en pasjes



• Solide metalen huis
• Afsluitklep van zamak (zinc die-cast)
• Zelfi nstelbare code (theoretisch max. 10-cijferig) – invoer   
 in willekeurige volgorde
• Code eenvoudig instelbaar door het activeren van de   
 individuele toetsen aan de binnenzijde van de afsluitklep
• Geïntegreerde kunststof kap voor de bescherming van het   
 toetsenbord tegen weersinvloeden
• KeyGarage 777: kunststof beschermlagen op het huis en om   
 de metalen beugel voorkomen beschadigingen
• Afmeting: 80/85 x 120/180 x 45 mm (b x h x d)

• Solide metalen huis
• Afsluitklep van zamak (zinc die-cast)
• Zelfi nstelbare 4-cijferige code –      
 10.000 verschillende combinaties!
• Geïntegreerde kunststof schuifk ap voor de bescherming   
 van het cijfermechanisme tegen weersinvloeden
• KeyGarage 797: kunststof beschermlagen op het huis en   
 om de metalen beugel voorkomen beschadigingen
• Afmeting: 80/85 x 120/180 x 45 mm (b x h x d)

• Compacte mobiele KeyGarage
• Huis en afsluitklep van zamak (zinc die-cast)
• Zelfi nstelbare 4-cijferige code –      
 10.000 verschillende combinaties!
• Kunststof beschermlagen op het huis en om    
 de metalen beugel voorkomen beschadigingen
• Afmeting: 66 x 133 x 26 mm (b x h x d)
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