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Kättinglås (1-fästpunkt)    
 

Ett effektivt och kraftfullt kättinglås 
för Imac. 
  
• Ett mycket kraftfullt kättinglås 

speciellt anpassat för iMac. 
 
 

• Låsets kätting monteras med hjälp 
av fästplattor i rostfrit stål i 
hålrummet  iMacens fot. 

 
• Låsningen sker med hjälp av ett 

unikt bulthänglås i stål med 
skyddad och härdad bygel vilket 
gör låset är i det närmaste 
oklippbart. 

 
• Kontruktionen skyddar även mot att 

att foten kan lossas från skärmen. 
 
• Monteringen ger oförstörande 

installation. 
 

• Låset har en kraftig SSF-godkänd 
kätting (1,25m)som är special-
härdad och försedd  vit tygstrumpa  
för att matcha IMac. 

 

• Universalmontage:  
 

      -Låset monteras i bordsram eller   
       betongvägg med bifogade fäst- 
       detaljer eller runt ett fast föremål   
       med hjälp av kättingens löpögla.  
       Detta gör  låset  mobilt för ägaren  
       som enkelt kan flytta skärm /  
       maskin till annan önskad plats.  
 
      -Som tillval finns även en  
       monteringssats för montering 
       i trä samt en längre kätting (2,5m). 
 
 

• Mycket enkel  installation. Utförliga 
monteringsinstruktioner medföljer.    

 

• Färg: Silver/Vit 
 

• Artikelnr:  Kättinglås iMac 
 
       Artnr: 684    (Olikalåsning) 
 

       Artnr: 6842  (Likalåsning) 
 
       Tillval: 
 
       Artnr: 613-3  Monteringsats ”Trä”    
 

       Artnr: 548-3  Kätting 2,5m 
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Kättinglås för iMac 
 

Artnr: 684  / 6842 
 

Fästplattorna är tillverkad i rostrfritt stål och monteras  
i iMacens hålrum (ger oförstörande installation). 
Bulthänglåset i stål har härdad bygel och dess 
konstruktion gör låset i det närmaste oklippbart. 

Kättingens monteras som standard i 
bordsram eller betongvägg alt. runt ett 
fast föremål med hjälp av kättingens 

löpögla. ”Universalmontage”. 

Monteringssats för montering i trä 
finns som tillval. Monteringen sker 
med hjälp av dubbelhäftande tejp 

och träskruv. 

Den kraftiga kättingen 
är SSF-Godkänd och 
motstår mycket tuffa 
angrepp. Färg: Vit 
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