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Waarvoor dient de KeySafe?
KeySafe is een effi ciënte en veilige manier om uw reservesleutel op die plaats te bewaren waar u ze het meest 
nodig heeft. Heeft u zichzelf al eens buitengesloten, of moest u zo snel mogelijk de hele stad doorrijden om 
iemand tot uw huis of het bedrijf toe te laten, ligt er bij u ook een reservesleutel onder de mat? Dan had 
KeySafe u veel tijd en risico kunnen besparen! De KeySafe serie bestaat uit drie verschillende modellen welke 
allemaal één ding gemeen hebben: het bieden van een veilige en geschikte plaats om uw sleutels op te bergen. 
De kleine modellen geschikt voor 1 sleutel voor woning of kantoor, en de grotere modellen welke meerdere 
sleutels of zelfs toegangspasjes kunnen bergen. De draagbare “hangslot” uitvoering is zeer geschikt op 
bijvoorbeeld bouwterreinen en andere locaties waar het noodzakelijk is om sleutels tijdelijk te bewaren, of 
gecontroleerd toegang te verlenen.

Het succes van de KeySafe
In de Verenigde Staten van Amerika worden deze verschillende KeySafe 
producten al meer dan 20 jaar toegepast. De KeySafe is gemaakt van 
gehard gegoten zink, met roest bestendige drukknoppen. De KeySafe 
kan worden toegepast bij temperaturen van -32° Celsius tot +68° 
Celsius. Om de KeySafe nog meer bescherming te bieden tegen de 
weersomstandigheden en vooral tegen nieuwsgierige blikken zijn er, 
voor de meeste modellen, stevige beschermkappen verkrijgbaar.

Hoe werkt de KeySafe?
De KeySafe is een gehard metalen sleutelbox met een robuust 
sluitsysteem van GE Security, dat kan worden bevestigd op een muur, 
of tijdelijk kan worden bevestigd aan een deur of hek. Het robuuste 
sluitsysteem heeft 10 drukknoppen waar men, uit 1024 mogelijke code-
combinaties een persoonlijke code kan kiezen. Alle KeySafe modellen 
hebben een eenvoudige mechanische bediening, waardoor het gebruik 
ook zeer geschikt is voor kinderen. Het is mogelijk om eenvoudig codes te 
vergrendelen of te wijzigen door middel van de codebevestigingskaart 
in de KeySafe.

Is de KeySafe geschikt voor 
mijn huis of bedrijf?
Omdat alle KeySafe modellen onopvallend zijn maakt het de ideale 
sleutelbox voor uw woning of bedrijf. De KeySafe producten 
functioneren zonder elektrische aansluiting waardoor ze overal 
eenvoudig en snel toepasbaar zijn. Het eenvoudige gebruik, zelfs in 
het donker, maakt het voor iedereen mogelijk, om met succes gebruik 
te maken van de KeySafe. 

KeySafe Pro Slimline
Deze biedt plaats aan maximaal 2 sleutels en is ideaal voor woonhuis- of kantoortoepassing. De KeySafe Pro 
Slimline is eenvoudig te programmeren en zo simpel in gebruik dat zelfs de kinderen bij thuiskomst hier gebruik 
van kunnen maken. Daarnaast is de KeySafe Pro Slimline ook zeer goed toepasbaar voor verschillende andere 
toepassingen zoals bijvoorbeeld onverwachte service/controlebeurten, toeleveringen, toegang te verkrijgen bij 
medische verzorging, bouwlocaties etc. Met het afgeronde design heeft de KeySafe Pro Slimline een aantrekkelijke 
vormgeving.

KeySafe Pro Big Box
Deze KeySafe is speciaal ontworpen om plaats te bieden aan grotere hoeveelheden sleutels, op bouw of andere 
afgelegen locaties waar bijvoorbeeld leveringen plaatsvinden buiten werktijd. De KeySafe Pro Big Box is 
eenvoudig te monteren, programmeren en te gebruiken en heeft een optionele beschermkap.
Door de royale afmeting van de KeySafe Pro Big Box kan men naast sleutels ook eenvoudig andere zaken zoals 
brieven, toegangspasjes etc. bergen.

KeySafe Pro Portable
Dit draagbare model kan gebruikt worden voor het tijdelijk opbergen van maximaal 3 sleutels en wordt 
geplaatst op bijvoorbeeld hekwerken, poorten, een deurkruk, etc. Tevens kan men de KeySafe Pro Portable 
als hangslot toepassen, eenvoudig en gebruikersvriendelijk. De KeySafe Pro Portable is ideaal toegepast op 
bouwterreinen, vakantiehuizen, en heel veel andere denkbare locaties.

Indigo
Om altijd de juiste sleutel, op de juiste plaats en moment binnen handbereik te hebben is de Indigo de oplossing. 
Speciaal ontwikkeld om te bevestigen aan een zijraam van een voertuig. ´s Morgens doet men met de sleutelbos 
de ronde over het wagenpark en voorziet alle indigo´s van de juiste autosleutels en sluit de indigo.
´s Avonds verzamelt men weer alle autosleutels om deze daarna in een afgesloten en beveiligde ruimte te 
bewaren. Overdag is zo de juiste autosleutel, bij de juiste auto, altijd direct beschikbaar. Zo houdt u optimaal 
contact met uw potentiële koper of huurder. Indigo is vervaardigd uit lichtgewicht, slagvast aluminium met 
een roestvrij stalen beugel. In de Indigo kunnen meerdere sleutels opgeborgen worden, voor garages, 
verhuurbedrijven, service centers enz.

KeySafe Accessoires
Alle KeySafe Pro modellen welke geschikt zijn voor wandmontage en alle draagbare modellen hebben een 
optionele beschermkap. Deze beschermkap is gemaakt van een zeer sterk rubber die de KeySafe beschermd 
tegen water en stof, maar ook tegen nieuwsgierige blikken.


