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ВступВступ

Про нас

Фірма «Лука» існує з 1993 року. От уже багато років ми є лідерами з продажу 
сейфів для фізичних осіб та корпоративних клієнтів. Наші представництва 
відкриті в усіх великих містах України: Києві, Дніпропетровську, Харкові, Одесі, 
Донецьку, Львові.

Щоденно ми намагаємось задовольнити найвимогливіших клієнтів, постійно 
оновлюючи асортимент нашої продукції. В наших магазинах Ви зможете не 
просто побачити ті чи інші сейфи, але й отримати консультацію та допомогу в 
виборі оптимально необхідного для Вас. А обирати є з чого! Ми 
представляємо на території України такі відомі європейські сейфові бренди як 
«Technomax» (Италія), «Rosengrens» (Швеція), «Fichet-Bauche» (Франція), 
«Adolphs Safes» (Німеччина), «Chubb Safes» (Великобританія) та інші. 
Більшість зазначених вище компаній виробляє сейфи вже понад сто років, а 
компанія «Fichet-Bauche» незабаром відзначатиме своє двохсотріччя з дня 
заснування.

Окрім продукції європейського виробництва, ми також пропонуємо сейфи, 
що випускаються в Україні. Більш того, наша компанія є не тільки лідером 
продажу, але й лідером з виробництва сейфів. Хотілося б відзначити, що 

окрім серійної продукції, ми також займаємось виробництвом 
сейфів за індивідуальним замовленням. Таким чином, кожен з 
наших клієнтів може сам стати автором та розробником свого 
майбутнього сейфу. А висококваліфіковане конструкторське 
бюро нашего виробництва зможе втілити Ваші побажання в 
реальність. Якщо Ви не знаєте, який саме сейф Вам необхідний, 
як обрати найбезпечніше місце для монтажу сейфа в Вашій 
оселі, а також, якщо у Вас немає можливості самостійно 
провести заміри, то наші спеціалисти допоможуть Вам – дадуть 
пораду для оптимального вибору, знімуть розміри та, враховуючи 
Ваші побажання, кваліфіковано підберуть місце монтажу сейфу.

 Окремою гордістю наших магазинів є персонал. Багатий досвід 
обслуговування клієнтів, прекрасні знання технічних 

характеристик товарів та індивідуальний підхід – це 
необхідні складові, які роблять нас найкращими. Головне 
правило для будь-якого нашого працівника – Кліент завжди 
правий. Більш того, ми любимо наших клієнтів та 
намагаємося йти назустріч кожному з них, застосовуючи 
нові програми лояльності, надаючи знижки та різноманітні 
бонуси. Таким чином, ми заохочуємо наших постійних 
клиентів та набуваємо нових.
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Про нас

Важливо відзначити, що в сучасному світі сейф давно вже не є 
просто металевою шафою з секретним замком.

Сьогодні сейфи - це, передусім, надійне рішення питань 
безпеки в поєднанні з дизайном. Наша компанія намагається не 
відставати від сучасних тенденцій та, використовуючи багатий 
досвід розробки різноманітних рішень з безпеки, при виконанні 
індивідуальних замовлень застосовувати такі матеріали як 
оксамит, натуральна шкіра, цінні породи деревини.

Особливим попитом коритсуються вироби з броньованим 
склом – таким чином, замовник має змогу щоденно бачити 
колекцію своєї зброї монет, не відкриваючи замків сейфу. Окрім 
того, броньоване скло не зменшує характеристики 
взломостійкості сейфу, але надає йому нестандартного вигляду, 
за що багато хто з клієнтів обирають саме наші сейфи.

В майбутньому наша компанія планує випуск більшої кількості 
сейфів, поступово розширюючи асортимент продукції за 

рахунок збільшення потужностей виробництва. Також незабаром 
ми введемо в експлуатацію лінію з виробництва линию 
зломостійких сейфів преміум-класу, поєднуючи в даних моделях 
перевірену роками якість, надійність та надзвичайний дизайн та 
оздоблення.

“Лука” - це також повний комплекс послуг щодо гарантійного і 
сервісного обслуговування продукції: доставка, ремонт, 
установка, аварійне відкриття сейфів та ін.

Наш девіз:
Покупець – це найбільш важлива персона, що коли небудь 

відвідала наш офіс або зателефонувала до нас. Він – головна 
мета та сенс нашої роботи!

Ми завжди раді бачити Вас в наших магазинах! 



Сейфи банківськіСейфи банківські

1 5+2

 2 1 5+2

630*480*540 71

БНС 1Т-2

БНС 2Т-2 

БНС 3Т-2

БНС 1-3

БНС 2-3

БНС 3-3

БНС 1-5

БНС 2-5

БНС 3-5

БНС 4-5

БНС 1-7

БНС 2-7

БНС 3-7

БНС 4-7

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм

Клас
опору Вага, кг Ключовий

замок
Кількість
ригелівОб’єм, л Трейзер/

Полиця

 2 630*480*540 500*380*370 147 71 1 5+2 1 / 1

1110*480*540 980*380*370 222 138 1 / 2 2

 930*480*540 800*380*370 183 113 1 / 2

3

3

3

5

7

5

5

5

7

7

7

500*380*370

1110*480*540

 930*480*540

980*380*370

800*380*370

138

113

1

1

1

5+2

5+2

5+2

5+2

5+2

5+2

5+2

5+2

5+2

5+2

5+2

1 / 2

1 / 1278

486

378 1 / 2

- / 1

- / 1

- / 1

- / 1

- / 1

- / 1

- / 1

- / 1

2

2

2

2

2

2

2

2

700*680*700

700*680*700

1000*680*700

1000*680*700

1300*680*700

1300*680*700

1500*680*700

1500*680*700

555*480*445

555*480*445

855*480*445

855*480*445

1155*480*445

1155*480*445

1355*480*445

1355*480*445

150

150

230

230

310

310

365

365

684

846

938

1230

1230

938

846

684

БНС 1Т-2

БНС 2-3

Сертифіковані за ДСТУ 4012.1-2005

Додатково можливе
встановлення:

Призначені для збереження цінностей від несанкціонованого доступу.

Відповідають вимогам ДСТУ 4012.1-2005 (клас опору до злому ІІ-VII) та можуть 
бути використані для зберігання цінностей в банках, приватних помешканнях та 
інших установах.

Сейфи являють собою зварену металеву конструкцію, корпус та двері якої є 
двохоболонковою системою з внутрішнім наповнювачем.

Передбачене додаткове зміцнення 
особливо відповідальних зон дверей та 
корпусу.
Потужні петлі забезпечують легкість 

відкривання та виключають просідання 
дверей.
Фіксація дверей забезпечується 

рухомими ригелями, що закривають 
сейф у 4-х напрямках, з приводом від 
обертання штурвалу, який блокується 
замком підвищеної секретності. Така 
система робить неможливим 
відкривання дверей шляхом зрізання 
зовнішніх петель.
З метою підвищення надійності 

зберігання вмісту сейфа шляхом виносу 
його з місця експлуатації передбачена 
можливість його кріплення до підлоги за 
допомогою анкерних болтів.

Сейфи комплектуються ключовими 
замками “Mauer” або “Stuv” (Німеччина).



Сейфи вальцьованіСейфи вальцьовані

1 2+2

1 2+2

1385*450*465

В 700

В 900 

В 1200

В 1380/2

В 1500*

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Електронний

замок
Кількість
ригелів

Трейзер/
Полиця

704*450*465 660*430*345 70 1 2+2 1 / 1

904*450*465 859*430*345 80 1 / 1

 1240*450*465 1195*430*345 100 1 / 2

1300*430*345

1525*450*465 1480*430*345

2

1 2+2

4+4

1 / 3

1 / 2110

120

* Сейф для зброї на 3 рушниці
** Висота трейзеру (210 мм.) включена до загальної внутрішньої висоти

В 1380/2

В 700

Неординарний дизайн сейфів цієї серії підкреслюється рельєфними 
декоративними вставками з нержавіючої сталі. Головна відмінність даних 
моделей - це напівокругла форма дверей ручної роботи. Ці сейфи є не тільки 
наднадійним захистом, але й окрасою приміщень, в яких вони знаходяться.

Сейфи призначені для зберігання 
документів, цінностей, зброї.

Корпус та двері сейфа виконані у вигляді 
подвоєних сталевих оболонок, що заповнені 
теплоізоляційними та вогнетривкими 
матеріалами.

Двері закріплені на корпусі за допомогою 
посилених внутрішніх петель.

Вальцьовані сейфи виготовляються в 5 
основних модифікаціях, які відрізняються 
між собою висотою та кількістю полиць.

Оснащені електронно-кодовим замком “La 
Gard” (США). Фіксація дверей 
забезпечується ригельним механізмом в 3-х 
напрямках. Діаметр ригелів 18 мм.

Сейф моделі В 700, за бажанням, може 
бути оснащений додатковим 
сейфом-підставкою.

Додатково можливе оздоблення 
внутрішньої поверхні сейфа тканиною 
(представлений широкий спектр кольорів 
внутрішнього оздоблення).

Винос дверей при відкриванні - 100 мм.

Сейфи ексклюзивної серії

В 1500



Сейфи вогнетривкіСейфи вогнетривкі

NPS-020

EM 020

SS 030

EAGLE (виробництва Північної Кореї)

NPS-031DB

2EM 020 NPS-M020B

EM 030

ES 020 NPS-020BSS 020

ES 030 SS 030

ES 031/D

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів
Лоток/

Полиця

344*425*388 245*325*260 42 1 / -

 424*344*388 325*245*260 42 1 / -

342*480*388 220*355*260

2

2

2 1 / -49

1 / 1

1 / -480*342*388

520*410*445

355*220*260

415*305*320

49

60NPS-031DBSS 031/D

2

ES 030

Вогнетривкі сейфи, сертифікрвані за NT Fire 017 клас 60P. Це 
означає, що при підвищенні температури зовні сейфа до 1010 , 
внутрішня температура залишається не вищою, ніж 170 , 
(температура горіння паперу) протягом 60 хвилин.
Це досягнуто за рахунок того, що між двома 3-х міліметровими 

сталевими листами знаходиться шар пористого пінобетону.

Сучасний та елегантний дизайн, який чудово поєднується з 
будь-яким інтер'єром.
Високий ступінь безпеки.
Два металевих хромованих ригелі діаметром 18 мм.
Один нерухомий ригель, що перешкоджає відкриванню сейфа, 

якщо зрізані завіси.
Зручний пластиковий лоток.

Механічний кодовий замок з можливістю зміни коду 
виготовлений за ліцензією фірми “SERGENT & GREENLEAF” 
(США), яка існує на ринку понад 100 років. Має можливість 
кодування одного або трьох двозначних чисел. А також 
укомплектований циліндровим замком для щоденного 
використання сейфу. Циліндр виконаний за новою лазерною 

технологією сегментації ключа за допомогою 
поглиблень різного розміру форми.

Електронний кодовий замок має 4-х елементне 
живлення. Кнопка електронного замка активізується 
тільки при її використанні, що є більш безпечним. 
Батареї встановлені на фасадній частині дверей, тому 
завжди є можливість їх заміни. Замок дозволяє вносити 
2 незалежних шестизначних коди. Має 
рідкокристалічний екран для візуального 
спостереження Ваших дій та аудіо супроводження 
натискання кнопок.

Дуже зручна система перекодування замка. Все це в 
сукупності дозволяє нашим клієнтам користуватися 
сейфами в своє задоволення.

Серії:

EM / ES - електронний кодовий замок без ключа;
SS - механічний код + ключовий замок;
NPS / NPS-M - сенсорний кодовий замок без ключа.



Сейфи вогнетривкіСейфи вогнетривкі

EAGLE (виробництва Північної Кореї)

SS-045

ES 080

Вогнетривкі сейфи, сертифікрвані за NT Fire 017 клас 120P. Це означає, 
що при підвищенні температури зовні сейфа до 1010 , внутрішня 
температура залишається не вищою, ніж 170 , (температура горіння 
паперу) протягом 120 хвилин.
Це досягнуто за рахунок того, що між двома 3-х міліметровими 

сталевими листами знаходиться шар пористого пінобетону.

Сучасний та елегантний дизайн, який чудово поєднується з будь-яким 
інтер'єром.
Високий ступінь безпеки.
Металеві хромовані ригелі діаметром 18 - 24 мм.
Нерухомі ригелі, що перешкоджають відкриванню сейфа, якщо зрізані 

завіси.
Внутрішній трейзер з ключовим замком.

Механічний кодовий замок з можливістю зміни коду виготовлений за 
ліцензією фірми “SERGENT & GREENLEAF” (США), яка існує на ринку 
понад 100 років. Має можливість кодування одного або трьох двозначних 
чисел. А також укомплектований циліндровим замком для щоденного 
використання сейфу. Циліндр виконаний за новою лазерною технологією 
сегментації ключа за допомогою поглиблень різного розміру форми.

Електронний кодовий замок має 4-х елементне живлення. Кнопка 
електронного замка активізується тільки при її використанні, що є більш 
безпечним. Батареї встановлені на фасадній частині дверей, тому завжди 
є можливість їх заміни. Замок дозволяє вносити 2 незалежних 
шестизначних коди. Має рідкокристалічний екран для візуального 
спостереження Ваших дій та аудіо супроводження натискання кнопок.

Дуже зручна система перекодування замка. Все це в сукупності дозволяє 
нашим клієнтам користуватися сейфами в своє задоволення.

Серії:

ES - електронний код + ключовий замок;
SS - механічний код + ключовий замок.

*Висота трейзера (74 мм) включена до внутрішньої висоти. Починаючи з моделі ES/SS 350, він розташований в нижній частині сейфа.

2+2ES 035

ES 045

ES 065 SS 065

ES 080 SS 080

ES 100

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів
Трейзер/
Полиця

616*491*467 389*338*304 100 1 / 1

 703*479*467 475*326*304 110 1 / 1

743*549*507 519*398*346

3+2

2+2

2+2 1 / 1137

1 / 2

1 / 1865*580*507

1066*585*507

638*426*346

833*426*346

165

205SS 100

2+2

SS 035

SS 045

ES 150

ES 200

ES 350

ES 400

SS 150

SS 200

SS 350

SS 400

1245*642*630 1012*426*346

1356*737*630 1123*578*463

1686*737*630 1438*578*463

1686*832*630 1438*673*463

295

320

420

470

1 / 2

1 / 2

1 / 3

1 / 3

3+2

3+2

3+2

3+2



Сейфи вогнетривкіСейфи вогнетривкі

EAGLE (виробництва Північної Кореї)

SB-02E

Протизламний та вогнетривкий сейф, сертифікрваний за UL Class 350 1hr та UL 1037 RSC. 

Надійна конструкція сейфу забезпечує високий рівень безпеки: подвійна сталева стінка з прошарком зломостійкої та 
вогнетривкої речовини.

Потужні металеві хромовані ригелі.
3 нерухомих ригелі, що перешкоджають відкриванню сейфа, якщо зрізані завіси.

Для запобігання виносу сейфа з місця експлуатації передбачене його кріплення до підлоги за допомогою анкерних 
болтів.

Електронний кодовий замок має 4-х елементне живлення. Кнопка електронного замка активізується тільки при її 
використанні, що є більш безпечним. Батареї встановлені на фасадній частині дверей, тому завжди є можливість їх 
заміни. Замок дозволяє вносити 2 незалежних шестизначних коди. Має рідкокристалічний екран для візуального 
спостереження Ваших дій та аудіо супроводження натискання кнопок.

Зручна система перекодування замка.

3+2

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів
Трейзер/
Полиця

685*508*520 540*363*327 168 - / 2SB-02E



Сейфи меблевіСейфи меблеві

GMC/5

GMD/3

TECHNOMAX “GOLD” (виробництва Італії)

Сейфи цієї серії є результатом гармонійного поєднання високотехнологічного виробничого процесу, особливо міцної 
сталевої конструкції та ефектного дизайну. Все вищезазначене робить ці сейфи дійсно ексклюзивною продукцією.
Серія сейфів “GOLD” успішно пройшла випробування на зломостійкість та відповідає Загальноєвропейським Нормам 

EN 14450.

Стінки сейфів виготовлені зі спеціальної легованої сталі товщиною 5 мм. Товщина фасадної панелі - 10 мм.
Сталеві хромовані ригелі мають діаметр 22 мм. та обертаються навколо власної осі, що запобігає їх зрізанню. Крім 

того, вертикальні та горизонтальні ригелі, а також замковий механізм надійно захищені сталевою марганцевою 
пластиною товщиною 3 мм.
Сейфи мають можливість кріплення до стіни або підлоги та комплектуються 4 анкерними болтами.
Міцне полімерне покриття.
Колір: океан.
Всі етапи виробництва сейфів повністю автоматизовані і контролюються роботами.
Ключовий замок: пройшов тестування за EN 1300. Має 8 асиметричних сувальд та двохбородковий ключ, який не 

виймається у відкритому положенні.
Електронно-кодовий замок: має постійну пам’ять, яка зберігає введений код незалежно від наявності елементів 

живлення. Код користувача може містити від 4-х до 10 цифр. Внутрішнє живлення замка - від батареї 9V. Замок має 
можливість зовнішнього підключення батареї. Натискання кнопок мембранної клавіатури супроводжується звуковим 
сигналом та індикацією.
Механічний кодовий замок з ключем: пройшов тестування за EN 1300. Має 8 асиметричних сувальд та 

2+2

350*470*350

GMK/3

GMK/4 

GMK/5

GMD/3 GMT/3(P*)

GMD/4 GMT/4(P*)

GMK/7

GMD/5

GMC/4

GMT/5(P*)

GMT/6(P*)

GMD/7

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

220*350*300 200*340*245 25 2 -

280*400*350 260*390*295 35.5 1

330*460*295

3+4

3+2

3+4

47.5

1

1

430*490*350

490*430*400

410*480*295

470*420*345

56

61GMT/7(P*)

GMC/5 1

двохбородковий ключ, який не 
виймається у відкритому 
положенні. Додатково 
укомлектований механічним 
кодом, що складається з 3-х лімбів, 
кожен з яких має 20 позицій.
Механічний кодовий замок без 

ключа: пройшов тестування за EN 
1300. Має 3 коаксіальних диски 
(1.440.000 варіантів кодових 
комбінацій). Відкривання та 
закривання ригельної системи 
здійснюється за допомогою ручки.

Серії:

GMK - ключовий замок високого 
ступеню секретності;

GMD - механічний код + ключовий 
замок;

GMC - механічний кодовий замок 
без ключа;

GMT - електронний кодовий замок 
без ключа. GMT/5

GMK/3

*Моделі сейфів з закінченням "Р" мають ключовий замок для аварійного відкривання.



Сейфи меблевіСейфи меблеві

GTA/7

TECHNOMAX (виробництва Італії)

Зломостійкі та вогнетривкі меблеві сейфи.

Подвійні стінки зі спеціальної легованої сталі товщиною 5 мм. (зовнішня стінка) та 2 мм. (внутрішня стінка) з 
прошарком між ними вогнетривкого матеріалу. Товщина фасадної панелі - 10 мм.
Сталеві хромовані ригелі мають діаметр 22 мм. та обертаються навколо власної осі, що запобігає їх зрізанню. Крім 

того, вертикальні та горизонтальні ригелі, а також замковий механізм надійно захищені сталевою марганцевою 
пластиною товщиною 3 мм.
Сейфи мають можливість кріплення до стіни або підлоги та комплектуються 4 анкерними болтами.

Міцне полімерне покриття.
Колір: океан.

Всі етапи виробництва сейфів повністю автоматизовані і контролюються роботами.

Ключовий замок: пройшов тестування за EN 1300. Має 8 асиметричних сувальд та двохбородковий ключ, який не 
виймається у відкритому положенні.

Електронно-кодовий замок: має постійну пам’ять, яка зберігає введений код незалежно від наявності елементів 
живлення. Код користувача може містити від 4-х до 10 цифр. Внутрішнє живлення замка - від батареї 9V. Замок має 
можливість зовнішнього підключення батареї. Натискання кнопок мембранної клавіатури супроводжується звуковим 
сигналом та індикацією.

GKA/7

3+4

GTA/5(P*)

GTA/7(P*)

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

365*470*400 305*420*320 62 3+2 1

505*430*400 445*380*320 73 1

GKA/5

GKA/7

Серії:

GKA - ключовий замок 
високого ступеню 
секретності;

GTA - електронний кодовий 
замок без ключа.

*Моделі сейфів з закінченням "Р" мають ключовий замок для аварійного відкривання.



Сейфи меблевіСейфи меблеві

SMKO/1

TECHNOMAX (виробництва Італії)

2 никельованих сталевих ригелі діаметром 18 мм. Товщина дверей 6 мм, корпусу 
сейфа 2,5 мм. З'ємна полиця. Отвори для кріплення в дні та задній стінці сейфу 
(2+2). Комплектуєтся анкерними болтами.
Спеціальне якісне покриття з порошком епоксидної смоли.
Електромагнітний замок під управлінням високоякісної електронної системи, 

забезпечений постійною пам'яттю, що дозволяє зберігати коди незалежно від 
стану живлення замка. Відкривання/закривання здійснюється за допомогою 
повороту ручки. Код користувача від 4 до 10 цифр.
Внутрішнє живлення від 9 V лужних акумуляторів. Високоякісна 4-рядна 

мембранна клавіатура. Зовнішнє підключення живлення в надзвичайних випадках 
з контактами безпосередньо на клавіатурі.
Акустичні та візуальні сигнали підтвердження введення коду, помилок вводу та 

2

220*350*300

SMTO/1(P*)

SMTO/2(P*)SMKO/2

SMTO/3(P*)

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

220*280*150 210*270*90 10 2 -

220*280*200 210*270*140 11 -

210*340*240 217SMKO/3 1

стану розряду батареї. Блокування клавіатури 
після 3-х спроб введення невірного коду.

SMTO/3

530/EL

SMTO/3

Сейфи меблеві італійської фірми "Technomax" завдяки дуже швидкому та легкому встановленню можуть бути 
монтовані в приміщенні без потреби в складних будівельних роботах!

2

530/EL

640/EL

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

220*350*300 215*345*245 13 2 1

240*400*450 235*395*395 18 1

Механізм замка захищений товстою сталевою марганцевою пластиною. 
2 никельованих сталевих ригелі діаметром 18 мм. Товщина фронтальної 
панелі та дверей 8 мм.
Товщина корпусу сейфа 3 мм. Лазерне різання.
Отвори для кріплення в дні та задній стінці сейфу (2+2).
Комплектуєтся анкерними болтами.
Спеціальне якісне покриття з порошком епоксидної смоли.
Ригелі захищені стійкою до висвердлювання сталевою марганцевою 

пластиною товщиною 3 мм, що розташована під кутом для кращого 
опору свердлінню.
Спеціальна структура рамки сприяє збільшенню опору у випадку 

вибивання дверей.
Внутрішнє зварювання контролюється електронною системою.
Ключовий замок (серія SMKO) високого ступеню секретності, 

тестований згідно Загальноєвропейським Нормам EN 1300, з 8 
асиметричними сувальдами та двохбородковим ключем. Ключ не 
виймається у відкритому положенні замка.
Електромагнітний замок (серія SMTO) під управлінням високоякісної 

електронної системи, забезпечений постійною пам'яттю, що дозволяє 
зберігати коди незалежно від стану живлення замка. 
Відкривання/закривання здійснюється за допомогою повороту ручки. Код 
користувача від 4 до 10 цифр. Внутрішнє живлення від 9 V лужних 
акумуляторів. Високоякісна 4-рядна мембранна клавіатура. Зовнішнє 

підключення живлення в надзвичайних 
випадках з контактами безпосередньо 
на клавіатурі. Акустичні та візуальні 
сигнали підтвердження введення коду, 
помилок вводу та стану розряду 
батареї. Блокування клавіатури після 
3-х спроб введення невірного коду.

* Моделі сейфів з закінченням "Р" мають ключовий замок для аварійного відкривання.

SMKO/1



Сейфи вмонтованіСейфи вмонтовані

СТ-36В

Стінні сейфи, які легко маскуються. Простір між корпусом та 
дверима - мнімальний. Внутрішні петлі.
При відкриванні дверей не перекривається корисна площа 

пройому сейфа. 
Петлі з товстої сталі забезпечують легке відкривання, надійний 

захист від злому та дозволяють відкривати двері сейфу на 90°. 
Товщина металу корпусу: 2 мм, дверей - 5 мм.
Сталеві хромовані ригелі діаметром 20 мм. в кількості 2 шт.
За рахунок того, що сейф вмонтований в стіну, досягається захист 

від незначної побутової пожежі.
Міцне полімерне покриття.
Купуючи стінний сейф, слід пам'ятати, що товщина стіни, в яку він 

монтується, повинна бути мінімум на 100 мм більшою, ніж глибина 
сейфу.
За бажанням покупця можливе поглиблення сейфу до необхідного 

розміру.
Сейфи укомплектовані ключовим замком.

B-35EZW

Виробництва Китаю

Стінні сейфи, які легко маскуються. Простір між корпусом та 
дверима - мнімальний. Внутрішні петлі.
При відкриванні дверей не перекривається корисна площа пройому 

сейфа. 
Петлі з товстої сталі забезпечують легке відкривання та надійний 

захист від злому та дозволяють відкривати двері сейфу на 90°. 
Товщина металу корпусу: 2 мм, дверей - 10 мм.
Сталеві хромовані ригелі діаметром 20 мм. в кількості 2 шт.
За рахунок того, що сейф вмонтований в стіну, досягається захист 

від незначної побутової пожежі.
Міцне полімерне покриття.
Купуючи стінний сейф, слід пам'ятати, що товщина стіни, в яку він 

монтується, повинна бути мінімум на 100 мм більшою, ніж глибина 
сейфу.
За бажанням покупця можливе поглиблення сейфу до необхідного 

розміру.
Сейфи укомплектовані електронним кодовим замком з аварійним 

відкриванням ключем.

2

B-35EZW

B-40EZW

B-47EZW

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

230*350*195 210*325*180 12 2 -

280*400*195 255*380*180 16 1

2 1350*470*195 330*450*180 23

2

СТ-20В

СТ-36В

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

220*300*160 175*255*145 7 2 -

230*360*190 185*328*180 10 -



Сейфи вмонтованіСейфи вмонтовані

202PTK

244

Стінний сейф - оптімальний для приватної особи тип сейфу.

Сейфи "STARK", виготовлені за останньою 3D- технологією лазерного різання. Вирізання дерей з фасадної панелі 
здійснюється лазерним променем, розташованим під кутом до поверхні сталевого листа. В результаті двері входять у 
фасадну дверну раму, як конус у конусоподібний отвір. І такі двері практично неможливо вибити молотом або іншим 
інструментом. На сьогодняшній день 3D- технологія лазерного різання є унікальною в області виробництва сейфів.

Товщина фронтальної панелі 8-10 мм.
Надійний сейфовий замок.
Стальні хромовані ригелі d= 22 мм. (в кількості 2,4,5 в залежності від розміру сейфу), які закривають сейф у 3-х 

напрямках.
Посилені стальні внутрішні петлі дозволяють відкривати дверцята сейфу на 90°. 
Міцне полімерне покриття.
Колір : ультрамарин.
За рахунок того, що сейф вмонтований у стіну, досягається захист від незначної побутової пожежі.
 
Однак, купуючи стінний сейф слід пам'ятати, що товщина стіни в яку його монтують має бути min на 100 мм більшою 

від глибини сейфу.
За бажанням покупця можливе поглиблення сейфу до потрібних розмірів.

4

Серії:

200-204 - ключовий 
замок високого 
ступеню 
секретності;

243-246 - механічний 
код + ключовий 
замок;

280-285 - механічний 
кодовий замок 
без ключа;

590-593 - 
електронний 
кодовий замок 
без ключа з 
6-значною 
кодовою 
комбінацією;

593

285P

STARK (виробництва Італії)

2

230*360*195

200 590 

201 281 591

201P 591P

202 282 592

202P 282P 592P

203

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

180*260*150 160*240*105 8.5 2 -

210*310*150 190*290*105 11 1

210*340*150

2+2

2

2

2

2+2

114.5

1

1

1

1

250*400*240

280*420*195

210*310*195

230*360*240

230*380*195

260*400*150

190*290*150

210*340*195

18

15

11.5

19.5

593243

283P243P203P 593P

204

2+2 1250*400*195 230*380*150 17.5

2+2 1280*420*240 260*400*195 20

3+2 1320*490*240 300*470*195 28.5

204P

244

245P 285P

244P

246

246P

3+2 1420*490*220 400*470*175 31.5

3+2 1420*490*280 400*470*235 32.5



Сейфи вмонтованіСейфи вмонтовані

851Р

Стінний сейф - оптімальний для приватної особи тип сейфу.

Високотехнологічний процес вирізання за допомогою лазерного обладнання дверей з суцільної пластини легованої 
сталі товщиною 8 мм. дозволяє досягти мінімального зазору між дверима та фронтальною панеллю (всього 0,2 мм.)
Посилені стальні внутрішні петлі дозволяють відкривати дверцята сейфу на 90°, що дає повний доступ до всього 

внутрішнього простору сейфу.
2 сталеві хромовані ригелі діаметром 18 мм. із самозмащувальною бронзовою втулкою надійно захищені спеціальною 

конструкцією замка.
Надстійка, повністю автоматизована зварка.
Міцне покриття епоксидною смолою з подвійною фосфатною обробкою.
Багаторівневі фальцьовані двері, спеціально зроблені для того, щоб опиратися спробам вибити їх кувалдою.

За рахунок того, що сейф вмонтований у стіну, досягається захист від незначної побутової пожежі.
 
Однак, купуючи стінний сейф слід пам'ятати, що товщина стіни в яку його монтують має бути min на 100 мм. більшою 

від глибини сейфу.
За бажанням покупця можливе поглиблення сейфу до потрібних розмірів.

Ключовий замок: 6 асиметричних сувальд, двохбородковий ключ, який закриває замок на 2 оберти.
 
Електронний замок: моторизоване відкриття ригелів.
  - Код користувача - від 6 до 10 цифр або букв.
  - Фабрічний майстер-код для аварійного відкривання.
  - Постійна пам’ять замка, яка зберігає коди незалежно від стану елементів живлення.
  - Аудіо- супроводження та індикація дій користувача та стану батарей.
  - Живлення від 1 лужної батареї 9V.
  - 20- хвилинне блокування замка після 3-х спроб введення помилкового коду.
  - Зовнішне підключення елементу живлення через контакти на клавіатурі.

Серії:

800-802 - ключовий замок 
високого ступеню секретності;

850-852 - електронний кодовий 
замок без ключа з 
моторизованою ситемою 
відкривання.

801P

STARK (виробництва Італії)

851Р

р ур

801P

2

230*360*195

800 850 

801 851

801P 851P

802 852

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

180*260*150 160*240*105 7 2 -

210*310*150 190*290*105 9 1

210*340*140 2

2

112

1210*310*195 190*290*140 10



Сейфи вмонтованіСейфи вмонтовані

204 TS

Стінні сейфи зі схованкою. Цікаве конструкторське рішення, за рахунок якого є можливість розділити збереження 
цінностей на різних рівнях доступу.

Фронтальна поверхня та двері сейфів вирізані за допомогою лазерних технологій із суцільного металевого полотна.
Товщина фронтальної панелі 10 мм.
Надійний ключовий або електронно-кодовий замок.
Стальні хромовані ригелі d= 22 мм. (в кількості 4 шт. - 2 горизонтальні та 2 вертикальні), які закривають сейф у 3-х 
напрямках.
Посилені стальні внутрішні петлі дозволяють відкривати дверцята сейфу на 90°.
Міцне полімерне покриття.
Колір : ультрамарин.

За рахунок того, що сейф вмонтований у стіну, досягається захист від незначної побутової пожежі.

254 TS

204 TS

254 TS

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

390*1250*190 380*820*150 50 2+2 1

390*1250*190 380*820*150 50 2+2 1

Тип замка

Ключ

Електронний код

STARK (виробництва Італії)



Сейфи вмонтованіСейфи вмонтовані

GC/5L

GT/4

TECHNOMAX (виробництва Італії)

Найнадійніші протизламні стінні сейфи.
Товщина фронтальної частини, яка вирізається з цільного листа спеціальної легованої сталі на лазерній лінії, 10 мм.
Внутрішній простір сейфу надійно захищений від будь-яких спроб зламу (сейфи успішно пройшли спеціальний тест 

щодо опору зламу згідно Європейських Норм pr EN 14450).
Cтальні хромовані ригелі d=20 мм. (в кількості 2, 4, 5, 7 в залежності від розміру сейфу), які закривають сейф у трьох 

напрямках.
Посилені стальні внутрішні петлі дозволяють відкривати дверцята сейфу на 90º.
Надійний 8-сувальдний сейфовий замок.
За рахунок того, що сейф вмонтований у стіну, досягається захист від незначної побутової пожежі.
Міцне полімерне покриття.
Однак, купуючи стінний сейф, слід пам’ятати, що товщина стіни, в яку його монтують, має бути min на 100 мм. більша 

від глибини сейфу.
За бажанням покупця можливе поглиблення сейфу до потрібних розмірів.
Колір сейфу: „океан”.

2

210*340*200

GK/1

GK/3B 

GK/3 GD/3 GT/3(P*)

GK/4 GD/4 GT/4(P*)

GK/4L GD/4L GC/4L GT/4L(P*)

GT/5(P*)

GD/5L

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

210*270*150 185*245*100 9.5 2 -

210*340*150 185*315*100 12.5 1

185*315*150

2+2

2

3+2

3+2

2+2

13

1

1

1

1

270*390*200

270*390*240

340*460*200

340*460*240

245*365*150

245*365*190

315*435*150

315*435*190

18

26

25

19

GT/5L(P*)GC/5L

GD/7

GT/6L(P*)GD/6L

GT/7(P*)

GT/7L(P*)

3+4 1420*480*280 395*455*230 34.5

3+4 1480*420*280 455*395*230 34.5

3+4 1480*420*360 455*395*310 37

1

Серії:

GK - ключовий 
замок високого 
ступеню 
секретності;

GD - механічний код 
+ ключовий 
замок;

GC - механічний 
кодовий замок 
без ключа;

GT - електронний 
кодовий замок 
без ключа.

GK/3

GD/4/4

*Моделі сейфів з закінченням "Р" мають ключовий замок для аварійного відкривання.



Сейфи вмонтованіСейфи вмонтовані

EF-01

Сейфи, що монтуються в підлогу.

Це сейфи для приватного використання і призначені для зберігання матеріальних цінностей в будинках. Сейфи 
монтуються в підлогу за допомогою анкерних болтів і бетону. Популярність цих сейфів зумовлена не тільки можливістю 
використання простору підлоги для розміщення сейфа, а й можливістю його маскування. 

Товщина сталевої пластини дверей - 12 мм., бокових стінок - 6 мм.

3 сталевих хромованих ригелі діаметром - 18 мм.

Вогнестійкість та захисні властивості сейфів, що монтуються визначаються не лише їх передньою частиною, а й 
властивостями підлоги, в яку вони монтуються. Зверху сейф накривається пластиною, що розташована на рівні 
підлоги.

Сейфи обладнані електронним або механічним кодовими замками та мають спеціальну пружину для зручності 
відкривання дверей.

FS-B1

EAGLE (виробництва Північної Кореї)

FS-B1

EF-01

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

310*356*356 188*344*344 51 3 -

310*356*356 188*344*344 51 3 -

Тип замка

Механічний код

Електронний код

FS-B1

EF-01



Сейфи одностінніСейфи одностінні

ШО 12

2

2

870*350*280

ШМ 44-1М

ШО 065 

ШО 085

ШО 085-1*

ШО 10

ШО 12

ШД 12

ШД 13

ШД 15

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів
Трейзер/
Полиця

400*450*350 180*440*280 30 2 1 / -

650*400*350 460*390*280 35 1 / 1

 850*400*350 660*390*280 45 1 / 1

660*390*280

1000*500*400

 1200*500*400

780*490*330

980*490*330

4

4

4

2+2

2+2

2

1 / 2

1 / 146

65

75 1 / 2

1 / 2

1 / 2

1 / 2

1200*500*400

1300*500*400

1500*500*400

385+595*490*330

435+645*490*330

535+745*490*330

80

90

100

* Сейф оснащений дерев’яною стільницею

ШМ 44-1МШО 065

Офісні сейфи, призначені для зберігання документів, грошей та інших 
цінностей.

Корпус сейфів виготовлений зі сталевого листа товщиною 2 мм, 
товщина сталевого листа дверей - 4 мм.

Всі моделі оснащені трейзером та 
мають отвори в дні або задній стінці для 
можливості кріплення сейфу до стіни або 
підлоги за допомогою анкерних болтів.

Сейфи укомплектовані ключовим 
замком підвищеної секретності.

Двохдверні сейфи передбачають 
можливість експлуатації їх двома 
користувачами незалежно один від 
одного.

Сейфи випускаються в трьох серіях:

ШМ - сейфи меблеві;
ШО - сейфи однодверні;
ШД - сейфи двохдверні.

Виробництва України

ШД 13



Сейфи одностінніСейфи одностінні

ШО 50/Е

2

2

300*380*300

ШМ 17/К

ШМ 20/К 

ШМ 25/К

ШМ 30/К

ШМ 40/Е

ШМ 54/Е

ШО 50/К

ШО 57/Е

ШМК 65

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів
Трейзер/
Полиця

170*310*280 160*300*255 8 2 - / -

200*300*200 180*290*185 8 - / -

 250*350*200 245*345*228 13 - / -

295*375*275

420*420*380

 350*440*400

415*415*360

345*435*375

2

1+2

2

2

2

2

- / 1

- / 116

26

27 - / 1

- / 2

1 / 1

- / 2

500*350*330

570*350*330

650*400*350

495*345*305

500*435*355

645*395*333

32

40

40

*Висота трейзера (180 мм) включена до загальної внутрішньої висоти.

ШО 57/Е

Виробництва Китаю

ШМ 20/К

ШМ 20/Е 

ШМ 25/Е 

ШМ 30/Е

ШО 50/Е

Офісні та меблеві сейфи, призначені для зберігання документів, 
грошей та інших цінностей.
Корпус сейфів виготовлений зі сталевого листа товщиною 3 мм, 

товщина сталевого листа дверей - 5 мм.
Сталеві ригелі діаметром 18 мм.

Всі моделі мають отвори для можливості 
кріплення сейфу до стіни або підлоги за 
допомогою анкерних болтів.

Сейфи укомплектовані ключовим  або 
електронно-кодовим замками.

В комплект до електронно-кодового 
замка входить ключ для аварійного 
відкривання сейфу у випадку розрядження 
батарей або втрати коду. 

ШО ШM 40/Е



Сейфи для зброїСейфи для зброї

ШЗБ 125

ШЗБ 10

ШЗБ 125/е 

ШЗБ 140/е

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів
Трейзер/
Полиця

1000*330*250 996*226*200 65 2 - / 3

1250*400*280 1246*386*230 70 1 / 3

 1400*400*280 1386*386*230 80 1 / 3

* Висота трейзеру (400 мм) включена до загальної внутрішньої висоти

ШЗБ 140/е

Виробництва України

Додатково можливе
встановлення:

Сейфи, призначені для зберігання різних видів зброї та аксесуарів для неї.

Корпус сейфів виготовлений зі сталевого листа товщиною 2 мм, товщина 
сталевого листа  дверей - 4 мм.

Сталеві хромовані ригелі діаметром 22 
мм.

Всі моделі оснащені полицями та 
мають отвори для можливості кріплення 
сейфу до стіни за допомогою анкерних 
болтів.

В залежності від моделі, сейфи 
укомплектовані ключовим замком 
підвищеної секретності або електронним 
кодовим замком.

Широкий спектр кольорів.

Серії:

ШЗБ 10 - ШЗБ 140 - ключовий замок;
ШЗБ 125/е - ШЗБ 140/е - електронний 

кодовий замок без ключа.

Кількість
рушниць

ШЗБ 125 

ШЗБ 140 3

3

1

2+2

2+2



Сейфи для зброїСейфи для зброї

РВ 620-5

* Висота трейзеру (440 мм) включена до загальної внутрішньої висоти

VIP

Виробництва України

Двухдверний сейф, призначений для зберігання різних видів зброї та 
аксесуарів до неї. Відділення, де зберігається зброя оздоблене декоративною 
тканиною, та має освітлення, а також захищене куленепробивним склом, яке 
не тільки зберігає вміст сейфу, але й дозволяє власнику-колекціонеру 
демонструвати свою зброю цінителям, не виймаючи її з сейфу (що надає 
додаткової безпеки оточуючим).
Друга частина сейфу містить полички для зберігання набоїв, грошей та інших 

цінностей.
Сталеві хромовані ригелі діаметром 18 та 20 мм закривають сейф в 3-х 

напрямках.
Сейф укомплектований ключовим замком підвищеної секретності 

(виробництва Італії) та електронним кодовим замком La Gard (США).
Широкий спектр кольорів зовнішнього фарбування та внутрішнього 

оздоблення тканиною.

VIP

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів
Трейзер/
Полиця

1550*765*435 1480*650*340 140 2+2 1 / 3

Кількість
рушниць

4

Сейф для зброї, оздоблений натуральною деревиною (вільха, дуб). Чудово 
поєднується в інтер'єрі з дерев'яними меблями, демонструючи, вишуканий 
дизайн та свою функціональність.

Корпус та двері сейфу виготовлені зі сталевого листа товщиною 4 мм.
Сталеві хромовані ригелі діаметром 28 мм закривають сейф у 3-х 

напрямках.
Внутрішні петлі.

Сейф оснащений трейзером та полицями, а також оздоблений тканиною.

Сейфи укомплектовані електронним кодовим замком La Gard (США).

Великий вибір деревини а також малюнків для зовнішнього оздоблення 
дозволяють задовільнити найвибагливіший смак. Всередині сейф 
оздоблений оксамитом широкого спектру кольорової палітри.

РВ 620

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів
Кількість
полиць

1400*700*400 1310*440+240*280 120 5

Кількість
рушниць

54+2



Сейфи для зброїСейфи для зброї

7002

7001 TD

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів
Трейзер/
Полиця

1540*750*360 1485*660*265 170 2+2 1 / 3

1530*735*520 1485*642*455 119 - / 3

* Висота трейзеру (400 мм) включена до загальної внутрішньої висоти

7001 TD

STARK (виробництва Італії)

Сейфи, призначені для зберігання різних видів зброї та аксесуарів для неї. 
Зовнішнє оздоблення деревиною.

Корпус сейфів виготовлений зі сталевого листа товщиною 3 мм, товщина  
дверей - 5 мм.

Міцне полімерне покриття.

Сталеві хромовані ригелі діаметром 22 мм. 
закривають сейф у трьох напрямках.

Мод. 7002 - сейф кутовий.

Мод. 7001 TD - сейф двохдверний з 
внутрішньою вертикальною перегородкою, яка 
ділить його на дві частини - праву з полицями 
для документів та ліву з трейзером для набоїв та 
відділенням для зброї.

Кількість
рушниць

7002 6

6

2+2

Ключовий замок: Високого ступеню 
секретності, має 6 асиметричних сувальд та 
двохбородковий ключ, який не виймається у 
відкритому положенні. Зміцнений 
спеціальною сталевою пластиною проти 
висвердлювання.



Сейфи, оздоблені 
деревиною
Сейфи, оздоблені 
деревиною

STARK (виробництва Італії)

Зломостійкі сейфи з дерев'яним оздобленням кольору лісового 
горіху. Чудово поєднуються в інтер'єрі з дерев'яними меблями, 
демонструючи, вишуканий дизайн та свою функціональність.

Фронтальна панель та двері, складають суцільну сталеву 
пластину, розрізану на лазерному обладнанні.

Товщина сталевого листа фронтальної панелі 10 мм, корпусу - 
3 мм.

Сталеві хромовані ригелі діаметром 22 мм. 

Сейфи мають отвори для кріплення їх анкерними болтами до 
стіни та підлоги (4+4).
Комплектуються дерев’яними полицями.

Міцне полімерне покриття.

308 MC

4+4

3257 MC

358 MC

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

635*495*435 560*402*350 64 3+2 1

740*670*545 680*530*440 193 1

Всі етапи виробництва сейфів повністю автоматизовані і 
контролюються електронікою.

Ключовий замок: Високого ступеню секретності, має 6 
асиметричних сувальд та двохбородковий ключ, який не 
виймається у відкритому положенні. Зміцнений спеціальною 
сталевою пластиною проти висвердлювання.

Електронно-кодовий замок: Моторизоване відкривання 
ригелів. Код користувача - від 6 до 10 цифр або букв. Має 
майстер-код для аварійного відкривання у випадку втрати 
коду користувача. Замок має постійну пам’ять та зберігає 
введений код незалежно від стану заряду батарей. 
Мембранна клавіатура з 12 кнопками. Зелений та червоний 
індикатор дій користувача, а також аудіо- супроводження, 
яке сповіщає про проавильність введення коду, блокування 
або низький заряд батарей. 20-ти хвилинне блокування 
замка після 3-х спроб введення помилкового коду. Живлення 
замка - від лужних батарей 1-9 В. Наявність контактів на 
клавіатурі для зовнішнього підключення живлення в разі 
розряду батарей.

3207 MC

308 MC

309 MC 940*670*545 880*530*440 239 4+4 2

3257 MC

359 MC



Сейфи, оздоблені 
деревиною
Сейфи, оздоблені 
деревиною

STARK (виробництва Італії)

Зломостійкі сейфи з дерев'яним 
оздобленням різними породами деревини. 
Чудово поєднуються в інтер'єрі з 
дерев'яними меблями, демонструючи, 
вишуканий дизайн та свою 
функціональність.
Фронтальна панель та двері, складають 

суцільну сталеву пластину, розрізану на 
лазерному обладнанні.
Товщина сталевого листа фронтальної 

панелі 10 мм, корпусу - 3 мм.
Сталеві хромовані ригелі діаметром 22 мм. 
Сейфи мають отвори для кріплення їх 

анкерними болтами до стіни та підлоги 
(4+4).
Міцне полімерне покриття.
Всі етапи виробництва сейфів повністю 

автоматизовані і контролюються 
електронікою.

3207 MCW

3257 MCW

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

635*495*435 560*402*350 64 3+2 13207 MCW

3207 MCRS

3257 MCRS 635*495*435 560*402*350 64 3+2 13207 MCRS

358 MCW 770*635*520 690*602*445 186 4+4 1308 MCW

Ключовий замок: Високого ступеню секретності, 
має 6 асиметричних сувальд та двохбородковий 
ключ, який не виймається у відкритому положенні. 
Зміцнений спеціальною сталевою пластиною проти 
висвердлювання.

Електронно-кодовий замок:
Моторизоване відкривання ригелів.
Код користувача - від 6 до 10 цифр або букв.
Має майстер-код для аварійного відкривання у випадку втрати коду користувача.
Замок має постійну пам’ять та зберігає введений код незалежно від стану заряду батарей.
Мембранна клавіатура з 12 кнопками.
Зелений та червоний індикатор дій користувача, а також аудіо- супроводження, яке сповіщає про 
проавильність введення коду, блокування або низький заряд батарей.

20-ти хвилинне блокування замка після 3-х спроб введення помилкового коду.
Живлення замка - від лужних батарей 1-9V.
Наявність контактів на клавіатурі для зовнішнього підключення живлення в разі розряду батарей.



Сейфи, оздоблені 
деревиною
Сейфи, оздоблені 
деревиною

STARK (виробництва Італії)

Важливою знахідкою цієї лінії сейфів є цінне оздоблення 
старовинною золотою (MCGOLD) чи срібною (MCFDA) 
фольгою зверху дерев'яного покриття. Чудово поєднується в 
інтер'єрі з дерев'яними меблями, демонструючи, вишуканий 
дизайн та свою функціональність.

Обладнані ключовим замком.
Блокування ключа при відчиненому замку.
1 полиця.
Захист від розпилювання завдяки наявності 8-ми 

хромованих ригелів Ø 22 мм.
Остаточне ручне оздоблення дерев'яної поверхні.
Наявність монтажних отворів для кріплення анкерними 

болтами.
  Гарантія на замок 2 роки

309 MCAS 309 MCAS

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

1130*570*645 880*530*440 246 4+4 2

Зломостійкий сейф з дерев'яним оздобленням. Чудово 
поєднується в інтер'єрі з дерев'яними меблями, 
демонструючи, вишуканий дизайн та свою 
функціональність. Має висувну шухляду.
Фронтальна панель та двері, складають суцільну сталеву 

пластину, розрізану на лазерному обладнанні.
Товщина сталевого листа фронтальної панелі 10 мм, 

корпусу - 3 мм.
Сталеві хромовані ригелі діаметром 22 мм. 
Сейф має отвори для кріплення його анкерними болтами 

до стіни та підлоги (4+4).
Міцне полімерне покриття.
Всі етапи виробництва сейфу повністю автоматизовані і 

контролюються електронікою.

Ключовий замок: Високого ступеню секретності, має 6 
асиметричних сувальд та двохбородковий ключ, який не 
виймається у відкритому положенні. Зміцнений спеціальною 
сталевою пластиною проти висвердлювання.

308 MCFDA

309 MCAS 30

308 MCGOLD

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

1300*860*600 680*560*435 200 4+4 1308 MCFDA

308 MCFDA



Сейфи, оздоблені 
деревиною
Сейфи, оздоблені 
деревиною

TECHNOMAX (виробництва Італії)

Зломостійкі сейфи з дерев'яним оздобленням кольору 
лісового горіху. Чудово поєднуються в інтер'єрі з 
дерев'яними меблями, демонструючи, вишуканий 
дизайн та свою функціональність.

Фронтальна панель та двері, складають суцільну 
сталеву пластину, розрізану за допомогою лазеру.

Товщина сталевого листа фронтальної панелі/корпусу 
8 мм/4 мм (для моделей ESC/730) та 10 мм/5 мм (для 
моделлей ESC/950).

7 сталевих хромованих ригелів мають діаметр 22 мм. 
та обертаються навколо своєї осі, що перешкоджає їх 
зрізанню. Крім того, вертикальні та горизонтальні 
ригелі, а також замковий механізм надійно захищені 
сталевою марганцевою пластиною товщиною 3 мм.

Сейфи мають отвори для кріплення їх анкерними 
болтами до стіни та підлоги (2+4).
Комплектуються двома дерев’яними полицями.

Міцне полімерне покриття.

Всі етапи виробництва сейфів повністю 
автоматизовані та контролюються електронікою.

Ключовий замок: пройшов тестування за EN 1300. 
Має 8 асиметричних сувальд та двохбородковий ключ, 
який не виймається у відкритому положенні.

ESC/730

3+4

ESC/730

ESC/950

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

730*535*445 590*420*350 83 3+4 2

950*630*550 810*515*455 160 2

ESC/ 30



Сейфи, оздоблені 
деревиною
Сейфи, оздоблені 
деревиною

Виробництва України

Зломостійкі сейфи з оздобленням 
натуральною деревиною (вільха). Чудово 
поєднуються в інтер'єрі з дерев'яними меблями, 
демонструючи, вишуканий дизайн та свою 
функціональність.

Товщина сталевого листа фронтальної панелі 
8 мм, корпусу - 4 мм.

Сталеві хромовані ригелі діаметром 28 мм, що 
закривають сейф у трьох напрямках.
 
Внутрішнє оздоблення тканиною.

Серії:

ТК - ключовий замок Mauer (Німеччина) 
високого ступеню секретності;
ТЕ - електронно-кодовий замок La Gard (США) 

з 6-тизначною кодовою комбінацією.

VIP VIP

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів
Трейзер/
Полиця

1480*650*340 140 2+2 2 / 2

Сейф офісний, оздоблений натуральною деревиною (вільха, дуб). Чудово 
поєднується в інтер'єрі з дерев'яними меблями, демонструючи, вишуканий 
дизайн та свою функціональність.

Корпус та двері сейфу виготовлені зі сталевого листа товщиною 4 мм.
Сталеві хромовані ригелі діаметром 28 мм закривають сейф у 3-х 

напрямках.
Внутрішні петлі.

Сейф оснащений трейзером та полицями, а також оздоблений тканиною.

Сейф укомплектований електронним кодовим замком La Gard (США).

Великий вибір деревини а також малюнків для зовнішнього оздоблення 
дозволяють задовільнити найвибагливіший смак. Всередині сейф 
оздоблений оксамитом широкого спектру кольорової палітри.

TK

TE

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

670*600*470 620*490*345 71 2+2 1TK

TE

1550*765*435

* Висота трейзеру (300 мм) включена до загальної внутрішньої висоти



Сейфи офісніСейфи офісні

Capella II 150

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

870*600*570 775*500*386 196 4+2 2

CAPELLA II 200

ROSENGRENS (виробництва Швеції)

Rosengrens CAPELLA - захист Ваших цінностей від вогню та зламу.

Сейфи Rosengrens CAPELLA перевірені та сертифіковані від зламу та вогню (Від зламу: за європейським стандартом 
EN 1143-1 1-й клас. Від пожежі: згідно Скандинавських Норм NT Fire 017 60P).

Сейфи виготовляються в 7 типорозмірах: як у стандартних, так і в додаткових більш широких моделях.

Сейфи можуть бути укомплектовані різними внутрішніми пристроями, що дає можлтвість забезпечити оптимальне 
розташування Ваших цінностей. Ви можете зберігати як готівку, підвісні файли та інше.

Всі сейфи CAPELLA виготовляються  в двох вагових категоріях, перша - важка модель для додатковоі безпеки та 
альтернативно друга - більш легка модель, щоб мінімізувати навантаження на підлогу. Обидві моделі мають можливість 
кріплення анкерними болтами до підлоги.

Замок: двобородковий ключ, з біль, ніж 90 млн. комбінацій.

Ригельна система складається з 4-10 ригелів Ø 32 мм, зачинення відбувається в трьох напрямках.

Дизайн: функциональний та вишуканий (світлий тон), що дає змогу гармонійно поєднувати його як з офісним 
приміщенням, так і з домашнім інтер’єром.

Cейфи виготовлені згідно стандартів ISO 9001, ISO 14001.

Capella II 200

Capella II 300 1600*600*570

1115*600*570

1500*500*386

1050*500*386 243

322

5+2

6+2 3

2



Сейфи офісніСейфи офісні

Carena 120 (I)

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

830*555*520 725*444*320 300 1 2

CARENA 120 (I)

FICHET-BAUCHE (виробництва Франції)

Сейф CARENA розроблений для зручності 
використання та Вашого захисту.

Сертифіковані за європейськими стандартами 
у відповідності з СNPP та VdS, сейфи CARENA 
гарантують опір до зламу з використанням 
найновіших розробок

Надбезпечна та функціональна, ця лінія була 
розроблена, щоб зустрітися з Вашими 
потребами та бути пристосованою до будь-якої 
системи безпеки.

Технічні особливості:

Ергономічні ручки - легке відкривання.
Суцільний ригель - посилене блокування.
Композитний матеріал "Gradium" - відповідає 

вимогам європейських стандартів.
Оптимізоване співвідношення маси/об'єму.
Монтаж - отвори для кріплення в дні та задній 

стінці.

Інтегрована електроніка - можливість з'єднання з сигналізацією та прграмування електронного замка з різними 
рівнями доступу.
Замок на дверях маскується за додатковою фальшпанеллю.
Повний доступ, двері відчиняються на 90°. При відкриванні дверей спрацьовує сенсорне освітлення.
Винос дверей - 70 мм.
Регульовані з'ємні полиці та можливість розміщення підвісних папок.

Сейфи Carena обладнані власними замками Fichet-Bauche, механічним чи електронним. Замок MxB (ключовий в 
стандартній комплектації) може використовуватися в комбінації з механічним або електронним кодовими замками.

Ключовий замок МхВ Механічний кодовий
замок МC4

Електронний кодовий
замок Nectra

Carena 160 (I) 1150*555*520 1045*444*320 372 1 3



Сейфи офісніСейфи офісні

Carena 160 (I) (Leather, White Perl)

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

1150*555*520 1045*444*320 372 1 3

CARENA 160 (I) WHITE PERL

FICHET-BAUCHE (виробництва Франції)

Класичні сейфи CARENA  виробництва Fichet-Bauche 
індивідуального дизайну можуть задовольнити найвибагливіший 
смак.
Кожна деталь сейфу від прозорої фурнітури до інтер'єру з 

підсвітленням майстерно розроблялася для того, щоб створити 
виточений дизайн.
 
Сучасний проект CARENA містить у собі багатство особливостей, що 

забезпечують невимушеність використання та наднадійну безпеку. 
Бар'єр сейфів CARENA матеріал Gradium - з'єднання високої міцності, 
спеціально розроблене Fichet, яке відповідає європейським вимогам 
та дозволяє суттєво скоротити товщину стінок та вагу сейфа.
Cертифікат 1-го класу взломостікості згідно європейських норм EN 

1143-1.
Внутрішня підсвітка.
3 з'ємні скляні полиці.
Отвори для кріплення в задній стінці та дні сейфа.

CARENA LEATHER з оздобленням шкірою додасть відтінку 
елегантності у Вашому офісі, домі чи магазині. Створіть власний сейф 

Carena. Оберіть фасад дверей з каштанової, червоної, жовто-коричневої, 
темно-коричневої або чорної шкіри.

CARENA WHITE PERL  тепер модернізований та став блискучим та 
стильним, сяючи перлинно-білим кольором. Ви можете навіть поділитися із 
сейфом частинкою свого характеру, обравши один зі спеціально підібраних 
варіантів дизайну дверей.

Сейфи Carena обладнані власними замками Fichet-Bauche, механічним чи 
електронним. Замок MxB (ключовий в стандартній комплектації) може 
використовуватися в комбінації з механічним або електронним кодовими 
замками.

CARENA 160 (I) LEATHER



Сейфи офісніСейфи офісні

Hestia 130

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

775*600*561 675*500*386 180 4+2 2

HESTIA 130

FICHET-BAUCHE (виробництва Франції)

Сейфи Hestia Fichet-Bauche мають елегантний та 
ергономічний дизайн з широкими можливостями додаткової 
комплектації, щоб максимізувати використання продукту.

Сейфи виготовлені з використанням нового бар'єрного 
матеріалу Prytanox. Це надзвичайно легкий матеріал, який 
однак гарантує захист від вогню та злому.

Hestia виробляється в шести розмірах класів 0 та I захисту від 
злому. 

Сейфи Hestia відповідають міжнародним нормам EN 1143-1 та 
сертифіковані ECB•S (European Certification Board•Security) 
класи 0 та 1 опору до злому.

Hestia також сертифіковані ECB•S в відповідності з 
європейським стандартом EN 1047-1 на вогнетривкість клас S 
60 P (протипожежний захист документів протягом 1 години). 

Можлива також комплектація сейфів додатковим відділенням, 
яке забезпечить протипожежний захист магнітних носіїв 
інформації протягом 1 години згідно стандартам NT Fire 017. 
Відділення розраховане на 60 дискет.

Сейфи Hestia обладнані власними замками Fichet-Bauche, механічним чи електронним. Замок MxB (ключовий в 
стандартній комплектації) може використовуватися в комбінації з механічним або електронним кодовими замками.

Ключовий замок МхВ Механічний кодовий
замок МC4

Електронний кодовий
замок Nectra



Сейфи офісніСейфи офісні

DuoGuard 150

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

875*600*561 775*500*386 196 4+2 2

DuoGuard 150

CHUBBSAFES (виробництва Англії)

• Стійкість до злому у відповідності із європейським стандартом 
EN 1143-1та ECB•S клас 0 та 1.
• DuoGuard був також ухвалений ECB•S згідно з EN 1047-1 клас S 

60 P (захист від пожежі друкованих документів протягом 1 години).
• Новий складний, стійкий до пожежі матеріал сейфу - Dualite - 

гарантує захист від вогню та злому, водночас зменшуючи загальну 
масу сейфа. Низька вага мінімізує витрати на транспортування та 
встановлення.
• Трибічна система зачинення дверей з використанням сталевих 

ригелів діаметром 28 мм.
• Для додаткової безпеки, DuoGuard оснащений 

противандальними пластинами, які вмонтовані в ригельну 
систему, щоб протистояти спробам злому. Пластини були 
спеціально розроблені та виготовлені з вкритої марганцем (для 
класу 0) або карбідом T200X (для класу 1) сталі.
• Ключевий замок класу А відповідає нормам EN 1300.
• Електронний замок високої безпеки класу В відповідає нормам 

EN 1300.
• Кожна модель може бути індивідуально вкомплектована 

полицями та лотками, щоб максимально використати внутрішній 
простір для збереження цінностей та інформації.

• За бажанням є внутрішній бокс для 60 дискет згідно з NT Fire 
017, для протиподежного захисту магнітних носіїв протягом 1 
години.
• Сучасний ергономічний дизайн ручки.

Серії:

DuoGuard 150 - ключовий замок;
DuoGuard 300E - електронний кодовий замок

і і В і і

DuoGuard 300Е

DuoGuard 300E 1600*600*561 1500*500*386 322 6+2 3



Сейфи дизайнерські 
LuCell
Сейфи дизайнерські 
LuCell

виробництва Північної Кореї

Слово "розкіш" має безпосереднє 
відношення до цих сейфів.

Вперше до сейфу був застосований такий 
неперевершений дизайн.

Нові LuCell - це:
    * Модерн та Елегантність
    * Сяючий блиск
    * Поєднання функцій вогнестійкості та 
захисту від злому
    * Позитивний образ
    * Унікальність продукції

LU-2000RS

LU-2000RL

LU-2000BLT

Вишуканий дизайн привертає загальну увагу.

LuCell створив нову концепцію сейфів, 
показавши, що сейфи можуть стати частиною 
внутрішнього декору. Ви можете розмістити їх 
де завгодно за Вашим бажанням.
- Розкішний винний колір з багатим квітковим 
малюнком гарантує виключну індивідуальність.
- Східні квіти на класичному чорному тлі 
виклкають спогади про красу античності.
- Простий, але елегантний дизайн смужки 
налаштовує на атмосферу сучасності.
- Засліплюючий блиск кристалів Swarovski 
створює унікальний та ні на що не схожий 
зовнішній вигляд.
- Відомі картини всесвітньо відомих художників 
створять гармонію у Вашій оселі.
- В LuCell є можливість створити унікальний 
дизайн на замовлення клієнта. LU-1000BW#W



Сейфи дизайнерські 
LuCell
Сейфи дизайнерські 
LuCell

виробництва Північної Кореї

3+2

LU-1000

LU-2000

Модель
Зовнішні
розміри

(в*ш*г), мм

Внутрішні
розміри

(в*ш*г), мм
Вага, кг Кількість

ригелів Полиця

660*502*501 425*330*300 110 2+2 1

877*502*501 642*344*324 135 1

Функціональні переваги:

   1. Високоякісна мембранна клавіатура
Зручна та більш безпечна клавіатура надійно захистить Ваші цінності. 
Електронна система буде активізована тільки тоді, коли Ви натиснете 
кнопку. 
Додатково за бажанням замовника можна обрати:
- Функцію внутрішнього освітлення
- Сенсорний електронний замок або замок на відбиток пальця

   2. Висока вогнестійкість
LuCeLL тримає внутрішню температуру нижче ніж 150 °C протягом 100 хв. 
(при допустимій температурі 170 °C), та сертифікований на вогнестійкість у 
Швеції. (NT-Fire017 120P)

   3. Сховані ригелі та скляний ре-локер
1) Сховані ригелі ускладнюють їх розпилювання зовні.
2) На додаток до існуючого механізму, LuCeLL оснащений скляним 
ре-локером, який захищає весь запорний механізм.

   4. Замкові ригелі
1) 25-ти міліметрові рухомі та "мертві" ригелі.
2) Додаткові внутрішні сталеві пластини, щоб захистити ригелі.

   5. Конструкція корпусу та дверей
1) Отвори для ригелів розташовані таким чином, щоб запобігти розпаду 
корпусу при спробі злому.
2) Додатковий шар металу перешкоджає розриву отворів для ригелів.
3) Фасадна панель сейфу не містить жодних отворів, виключаючи тим самим 
можливість доступу зловмисників крізь отвори для ключа чи ручки.

   6. Додатково
1) Автоматична активація замка (Моторизоване блокування):
Двері блокуються автоматично, коли вони зачинені - жодного 
ручного блокування не потрібно.
"Ручний спосіб" існує для сервісного обслуговування.
2) Передня панель дверей містить алюмінієву рамку, з необхідною 
гнучкістю, яка згинається при спробі зловмисника вирвати двері, 
використовуючи важіль.
3) Завдяки особливій конструкції, електронний замок не 
розблоковує двері, навіть якщо він буде пошкоджений струмом.
4) Додатковий захист зовнішньої частини сейфа забезпечує ще 
більш високу секретність.
5) Високочутлива сигналізація потужністю 120 децибел 
(порівняйте: середня потужність автомобильної сигналізації - 115 
децибел).

LU-1000BP



Сейфи на замовленняСейфи на замовлення

Виробництва України

Виробництво продукції фірми “Лука” на сьогоднішній день не тільки не поступається конкурентам, а й перевершує їх 
за окремими показниками. 
Підприємство оснащене необхідним виробничим устаткуванням для виготовлення металоконструкцій будь-якої 
складності, залізобетонних і вогнестійких елементів, які використані у власній продукції.
Має свій комплекс устаткування для нанесення декоративних лакофарбових покриттів.
Наше виробництво виготовляє серійну продукцію й виконує індивідуальні вироби за бажанням Замовника.

Кольори, розмір, дизайн, кількість і вид замків залежить від особистого побажання клієнтів.

Нижче наведені приклади виготовлених нами сейфів на замовлення. Це лише крихітна частка того, що ми можемо 
запропонувати.

Для замовлення сейфа пишіть нам на електронну пошту info@safelock.com.ua . У листі вказати такі дані: 
функціональне призначення сейфа, габаритні розміри, наявність і розташування внутрішніх елементів, зовнішня 
обробка, внутрішня обробка, додаткові вимоги, контактна інформація.



ЗамкиЗамки

Додаткова комплектація

Електронний кодовий замок Eagle (Півн. Корея)

2 незалежних змінних 6-значних коди. Електронний монітор, який відображає дії 
користувача.
Аудіальне супрводження натискання кнопок.
Індікація правильності введення коду та стану заряда батарей.

Живлення від лужних 4 батарей 1,5V.
Постійна пам’ять замка, яка дозволяє зберігати введені коди незалежно від стану чи наявності елементів живлення.
Блокування замка після 4-х спроб введення невірного коду.
Зручна система перекодування.

Ключовий замок Mauer (Німеччина) клас VDS1, VDS2

Сейфовий замок високого ступеню секретності.
Комплектується 2 ключами, які не виймаються у відкритому положенні замка. 

Електронний кодовий замок La Gard (США) клас VDS2

6 - значна кодова комбінація
Аудіальне супрводження натискання кнопок.
Індікація правильності введення коду та стану заряда батарей.
Живлення від 1 лужної батареї 9V.
Постійна пам’ять замка, яка дозволяє зберігати введені коди незалежно від стану чи 

наявності елементів живлення.
Блокування замка після 4-х спроб введення невірного коду.
Зручна система перекодування.

Механічний кодовий замок La Gard (США) клас VDS2

Використовується для блокування ригельної системи.
Кодова комбинація замка задається під час його виготовлення заводом-виробником та 

може бути змінена користувачем в процесі експлуатації сейфа необмежену кількість разів.
Кількість кодових елементів (дисків) - 3.



Регіональні представництва:

01103, м. Київ. вул. Кіквідзе, 2/34
тел.  (044) 284-75-36, 239-10-40

61003, м. Харків, вул. Університетська, 24/1
тел. (057) 771-02-88

61125, м. Харків, наб. Червоношкільна, 14
тел. (057) 732-89-99, 755-43-53

65125, м. Одеса, вул. Успенська, 63
тел. (048) 722-22-92

79005, м. Львів, вул. І. Франка, 27
тел. (0322) 25-70-25

49061, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 88
тел. (0562) 33-54-64

83086, м. Донецьк, б-р. Шевченка, 67
тел. (062) 381-01-76

01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 16
тел. (044) 234-51-53, 234-09-20
http://www.safelock.com.ua
e-mail: info@safelock.com.ua
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