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ROTTNER GOES SMART!

Fifty BT 2 nábytkový
sejf s bluetooth zámkom Rottner Unlock Aplikácia

13 // ROTTNER TRESOR 2023 Sie finden Ihr passendes Produkt nicht? Schauen Sie in unserem Katalog „Bestellsortiment“ nach!

BLUETOOTH-SCHLOSS
ROTTNER UNLOCK APP

App-Bedienungs-

anleitung

Rottner Unlock App

Fifty BT Safe 2 

mit Bluetooth-Schloss

ROTTNER GOES SMART!
ROTTNER BLUETOOTH-SCHLOSS

• Einfache Öffnung mittels der  

 Rottner Unlock APP & Bluetooth-Verbindung

• APP verfügbar in verschiedensten Sprachen

• Mehrere Zugangsberechtigungen

• Mechanische Notöffnung mittels Schlüssel

EINFACHE INBETRIEBNAHME

1. Rottner Unlock App auf
    das Mobiltelefon herunterladen

2. Bluetooth Schloss auswählen

3. QR-Code scannen

4. Bluetooth Schloss installieren 

5. Uuuund los gehts!

ROTTNER UNLOCK APP

Rottner Tresor hat das erste Smart Schloss für Tresore, Waffenschränke 

und Briefkästen!

Die Schloss-Öffnung kann mit diversen Einstellungen in der App vor-

genommen werden: mittels Annäherung, Fingerprint, One-Click oder 

Code.

Die Öffnung per Annäherung bewährt sich bei regelmäßigem Ge-

brauch und erspart eine mühsame Codeeingabe am Schloss bzw. das 

Mitführen eines Schlüssels – Ihr Handy ist ja so gut wie immer dabei!
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ROTTNER BLUETOOTH ZÁMOK

• Jednoduché otváranie pomocou aplikácie 

Rottner Unlock a pripojenia bluetooth

• Aplikácia je dostupná v rôznych jazykoch

• Viacnásobné prístupové oprávnenia

• Mechanické núdzové otváranie kľúčom

ROTTNER BLUETOOTH APLIKÁCIA

Spoločnosť Rottner prináša prvý inteligentný zámok pre sejfy, 

skrine na zbrane a poštové schránky!

Zámok možno otvoriť pomocou rôznych nastavení v aplikácii: 

priblížením sa k výrobku, odtlačkom prsta, jedným kliknutím 

alebo kódom.

Otváranie prostredníctvom priblíženia k výrobku sa osvedčí 

pri pravidelnom používaní a ušetrí zdĺhavé zadávanie kódu na 

zámku alebo nosenie kľúča - mobil máte totiž takmer vždy pri 

sebe!

JEDNODUCHÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Stiahnite si aplikáciu Rottner Unlock  

do mobilného telefónu

2. Vyberte možnosť uzamknutia pomocou 

bluetooth

3. Naskenujte QR kód

4. Nainštalujte bluetooth zámok

5. Hotovo! Úspešne ste uviedli bluetooth 

zámok do prevádzky
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Sejf s elektronickým bluetooth zámkom dodávaným spolu s 2 kľúčmi pre prípadné 
núdzové otvorenie. Napájanie bluetooth zámku zabezpečujú 4 x 1,5V AA batérie a v 
jeho vnútri bezpečne uschováte malé cennosti, cestovné doklady alebo dokumenty. 
Sejf je možné otvoriť pomocou aplikácie Rottner Unlock vo vašom smartfóne. Následne, 
v pár jednoduchých krokoch spárujete aplikáciu vo svojom smartfóne s bluetooth 
zámkom sejfu. Podrobný návod je súčasťou balenia. Dvere nábytkového sejfu Fifty BT 2 
je možné otvoriť do uhla 90°. Sejf má otvory na ukotvenie na spodnej a zadnej strane. 
Materiál na ukotvenie je súčasťou balenia.

farba: čierna
vyhotovenie: bez poličky
vyhotovenie 2: Bluetooth zámok
poistná ochrana priemyselná (€) do: bez ochrany

obj. č. model číslo tovaru vonkajšie rozmery 
VxŠxH mm

vnútorný rozmer VxŠxH 
mm

hmotnosť kg MJ cena EUR za

103 310 454 n n Fifty BT Safe 1 T06376 200 x 310 x 200 196 x 306 x 146 7.2 ks 158,70 1 ks

103 310 455 n n Fifty BT Safe 2 T06377 250 x 350 x 250 246 x 346 x 196 9.5 ks 172,67 1 ks 

produktová skupina 365

Nábytkový sejf Fifty BT Safe

 

Fifty BT Safe 1
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Moderný nábytkový sejf ponúka okrem klasického elektronického zámku so zadávaním 
hesla aj možnosť otvorenia prostredníctvom kreditnej karty alebo inej karty s RFID 
čipom. Napájanie je riešené klasickým spôsobom, a to 1,5V batériami. V prípade 
potreby je možné vypnúť zobrazovanie číslic na displeji. Vnútorná pamäť sejfu registruje 
posledných 100 otvorení a zatvorení. Vo vnútri sejfu je dostatok priestoru pre uloženie 
notebooku a nájdete tam aj vnútorné osvetlenie. Sejf ukotvíte pomocou pripravených 
otvorov na spodnej a zadnej strane. Kotviaci materiál je súčasťou balenia.

 farba: antracitová
vyhotovenie 2: RFID zámok

obj. č. model číslo 
tovaru

vonkajšie 
rozmery 
mm

vnútorný 
rozmer 
mm

hmotnosť 
kg

MJ cena EUR za

103 310 451 n n RFID Lap T06213 200 x 435 x 
370

195 x 430 
x 310

9.5 ks 189,89 1 ks

103 310 452 n n RFID 1 T06214 250 x 350 x 
250

245 x 345 
x 200

7.5 ks 164,68 1 ks 

produktová skupina 365

Nábytkový elektronický sejf RFID Lap/RFID 1

Nábytkový elektronický sejf menších rozmerov ponúka bezpečné miesto pre drobné 
cennosti alebo šperky. Elektronický zámok má mechanické núdzové otváranie, inak je 
napájaný klasickými 1,5V batériami. Do vnútra je dokonca možné uložiť aj notebook 
do veľkosti 14". Výhodou sejfu je možnosť zadania až 2 kódov, a to hlavný a vedľajší 
kód. Sejf je tak obzvlášť vhodný pre hotelové zariadenia a podobne. Sejf je možné 
dodať aj spolu so zjednoteným núdzovým kľúčom. Na spodnej a zadnej strane sejfu sú 
pripravené otvory na ukotvenie. Kotviaci materiál je súčasťou dodávky.

Pre objednanie sejfu so zjednoteným kľúčom je potrebné objednať 2 a viac rovnakých 
sejfov.

farba: antracitová
vyhotovenie: bez políc
vyhotovenie 2: elektronický zámok
poistná ochrana priemyselná (€) do: žiadne poistné krytie
hmotnosť: 9,5 kg

obj. č. model číslo 
tovaru

vonkajšie 
rozmery VxŠxH 
mm

vnútorný rozmer 
VxŠxH mm

MJ cena EUR za

103 310 450 Neptun 1 T06202 250 x 350 x 250 245 x 345 x 195 ks 181,65 1 ks

produktová skupina 365

Nábytkový sejf Neptun

360°
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Nábytkové sejfy z modelovej rady Jupiter majú rôzne možnosti uzamykania. Vo vnútri sejfu nájdu svoje miesto malé cennosti, 
doklady, hodinky alebo menšie šperky. Sejf je možné ukotviť prostredníctvom pripravených otvorov na spodnej aj zadnej 
strane. Materiál na ukotvenie je súčasťou balenia.

Možnosti uzamykania: 
• trezorový zámok na kľúč 
• elektronický zámok
• elektronický zámok / zjednotený kľúč na núdzové otváranie (SU)

 farba: antracitová

obj. č.
model číslo 

tovaru
vonkajšie 
rozmery mm

vnútorný 
rozmer mm

hmotnosť 
kg

rozsah otvorenia vyhotovenie MJ cena EUR za

103 310 460 n n Jupiter 1 T06443 170 x 230 x 170 165 x 225 x 134 2.5
trezorový zámok  
s 2 kľúčmi

bez police ks 37,45 1 ks 

103 310 461 n n Jupiter 1 T06444 170 x 230 x 170 165 x 225 x 134 2.5 elektronický zámok bez police ks 46,27 1 ks 

103 310 462 n n Jupiter 1 T06445 171 x 230 x 170 166 x 225 x 134 2.5
elektronický zámok / 
núdzový kľúč

bez police ks 50,13 1 ks 

103 310 463 n n Jupiter 2 T06446 170 x 310 x 280 165 x 305 x 229 5.5
trezorový zámok  
s 2 kľúčmi

bez police ks 66,61 1 ks 

103 310 464 n n Jupiter 2 T06447 170 x 310 x 280 166 x 305 x 229 5.5 elektronický zámok bez police ks 77,34 1 ks 

103 310 465 n n Jupiter 2 T06448 172 x 310 x 280 167 x 305 x 229 5.5
elektronický zámok / 
núdzový kľúč

bez police ks 82,04 1 ks 

KB_ T06 449 Jupiter 3 T06449 250 x 350 x 280 245 x 345 x 229 8
trezorový zámok  
s 2 kľúčmi

1 vyberateľná 
polica

ks 90,98 1 ks 

KB_ T06 450 Jupiter 3 T06450 250 x 350 x 280 245 x 345 x 214 8,5 elektronický zámok
1 vyberateľná 
polica

ks 101,65 1 ks 

KB_ T06 451
Jupiter 3
Slot

T06451 250 x 350 x 280 245 x 345 x 229 8
trezorový zámok  
s 2 kľúčmi

1 vyberateľná 
polica / vhod

ks 92,52 1 ks 

KB_ T06 452
Jupiter 3
EL-Slot

T06452 250 x 350 x 280 245 x 345 x 214 8 elektronický zámok
1 vyberateľná 
polica / vhod

ks 103,17 1 ks 

KB_ T06 453 Jupiter 4 T06453 300 x 430 x 320 295 x 425 x 260 11
trezorový zámok  
s 2 kľúčmi

1 vyberateľná 
polica

ks 137,41 1 ks 

KB_ T06 454 Jupiter 4 T06454 300 x 430 x 320 295 x 425 x 249 11,5 elektronický zámok
1 vyberateľná 
polica

ks 146,85 1 ks 

KB_ T06 455 Jupiter 5 T06455 670 x 450 x 360 663 x 443 x 308 25
trezorový zámok  
s 2 kľúčmi

1 vyberateľná 
polica

ks 278,23 1 ks 

KB_ T06 456 Jupiter 5 T06456 670 x 450 x 360 663 x 443 x 290 25 elektronický zámok
1 vyberateľná 
polica

ks 288,12 1 ks 

KB_ T06 457 Jupiter 6 T06457 850 x 450 x 360 843 x 443 x 290 30
trezorový zámok  
s 2 kľúčmi

2 vyberateľné 
police

ks 330,56 1 ks 

KB_ T06 458 Jupiter 6 T06458 850 x 450 x 360 843 x 443 x 290 30 elektronický zámok
2 vyberateľné 
police

ks 340,41 1 ks 

produktová skupina 365

Nábytkový sejf Jupiter

Jupiter 1 Jupiter 2 EL

Jupiter 3 Slot

Jupiter 6 EL
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Elektronický sejf je svojim tvarom ideálny do vášho bytu, domu alebo kancelárie. 
Má tvar ako klasická zásuvka, no je vybavený elektronickým zámkom a mecha-
nickým núdzovým otváraním s cylindrickým zámkom a 2 kľúčmi. Zámok je napájaný 
klasickými1,5V AA batériami a v prípade vybitia poslúži na otvorenie núdzový kľúč. 
Stabilné teleskopické výsuvy sa postarajú o bezproblémové vysunutie zásuvky. Vnútri 
je dostatok priestoru pre osobné dokumenty, cestovné doklady a drobné cennosti. 
Predpripravené otvory na spodnej a zadnej strane poslúžia pre bezproblémové 
ukotvenie na podlahu, stenu alebo vstavaný nábytok. Kotviaci materiál je súčasťou 
dodávky.

farba: antracitová
vyhotovenie 2: elektronický zámok
hmotnosť: 15 kg

obj. č. model číslo 
tovaru

vonkajšie 
rozmery mm

vnútorný rozmer 
mm

MJ cena EUR za

103 310 448 n n Motion 1 T06152 200 x 470 x 370 125 x 380 x 300 ks 242,39 1 ks

produktová skupina 365

Zásuvkový sejf Motion 1

Antracitový sejf ponúka netradičný tvar, kedy je klávesnica na zadávanie kódu 
umiestnená na hornom veku sejfu. Po zadaní kódu stačí zdvihnúť horné veko sejfu a 
máte okamžite prístup k uloženým veciam. Sejf má elektronický zámok spolu s mecha-
nickým núdzovým otváraním. Napájanie zámku je riešené prostredníctvom klasických 
1,5V AA batérii. Jednoplášťové vyhotovenie sejfu má na spodnej strane pripravené 
otvory na ukotvenie. Kotviaci materiál je súčasťou balenia.

farba: antracitová
vyhotovenie 2: elektronický zámok
hmotnosť: 10 kg

obj. č. model číslo 
tovaru

vonkajšie 
rozmery mm

vnútorný 
rozmer mm

MJ cena EUR za

103 310 453 n n Coverchest 1 T06208 110 x 400 x 350 55 x 395 x 345 ks 171,59 1 ks

produktová skupina 365

Zásuvkový sejf Coverchest 1
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Sejf, ktorý kombinuje výhody klasickej poštovej schránky a vlastnosti sejfu. Vhadzovací 
mechanizmus v hornej časti sejfu zabezpečí potrebnú ochranu už vhodených vecí. 
Následne je možné vhodené veci vybrať otvorením spodných dverí sejfu, ktoré sú 
chránené kľúčovým zámkom. Skvelý variant pre každého, kto hľadá kompromis medzi 
vlastnosťami poštovej schránky a sejfom. Sejf môžete pripevniť vďaka pripraveným 
otvorom na spodnej aj zadnej strane. Kotviaci materiál je súčasťou balenia.

vyhotovenie 2: trezorový zámok s 2 kľúčmi
hmotnosť: 5 kg

obj. č. model číslo 
tovaru

vonkajšie 
rozmery mm

vnútorný 
rozmer mm

MJ cena EUR za

103 310 449 n n Cashmatic T06204 380 x 250 x 115 210 x 244 x 80 ks 67,78 1 ks

produktová skupina 365

Sejf s vhadzovacím mechanizmom Cashmatic Basic

 

 

Výborne navrhnutý a bezpečný sejf s vhadzovacím mechanizmom v čiernej farbe je 
ideálny pre kancelárie, obchody, hotely, školy a iné miesta, kde sa denne manipuluje 
s hotovosťou. Vďaka protizávažiu sa schránka automaticky zavrie, je ale potrebné 
zásuvku uzamknúť. Vložený predmet sám prepadne do dolnej časti sejfu. Inkasovaná 
hotovosť a cennosti tak budú v bezpečí a do sejfu je stále možné vhazovať novú a novú 
bez ohrozenia už vhodenej hotovosti. Pripravené otvory v dolnej a zadnej časti slúžia na 
ukotvenie sejfu. Kotviaci materiál je súčasťou balenia.

farba: čierna
vyhotovenie: vhadzovací mechanizmus, bez police

obj. č. model číslo 
tovaru

vonkajšie 
rozmery 
VxŠxH mm

vnútorný 
rozmer 
VxŠxH mm

hmot-
nosť 

kg

MJ cena EUR za

103 310 435 n n Cashmatic 1 T04723 600 x 250 x 
260

380 x 240 x 
200

23 ks 243,98 1 ks

103 310 436 n n Cashmatic 2 T04724 600 x 460 x 
470

380 x 450 x 
410

48 ks 430,42 1 ks

produktová skupina 365

Sejf s vhadzovacím mechanizmom Cashmatic

Cashmatic 1
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Nábytkové sejfy z modelovej rady Prestige ponúkajú bezpečné uloženie cenností, 
drobných šperkov alebo cestovných dokladov. Model Prestige Lap je vhodný aj 
na tablet alebo notebook. Kvalitný elektronický zámok je napájaný klasickými 1,5V 
batériami a disponuje mechanickým núdzovým otváraním. Dotykový LED displej 
umožňuje zadať až 8-miestny kód pre väčšiu bezpečnosť. Vnútro sejfu je vybavené 
osvetlením, polstrovaním a poličkou. Sejf ukotvíte pomocou pripravených otvorov  
v zadnej a spodnej časti pomocou priloženého kotviaceho materiálu.

 farba: antracitová
vyhotovenie 2: elektronický zámok s dotykovou ovládacou plochou

obj. č. model číslo tovaru vonkajšie rozmery mm vnútorný rozmer mm hmotnosť kg MJ cena EUR za

103 310 444 n n Prestige 200 T06149 200 x 350 x 200 195 x 345 x 145 10 ks 191,11 1 ks 

103 310 445 n n Prestige 250 T06150 250 x 350 x 280 245 x 345 x 225 14 ks 232,99 1 ks

103 310 446 n n Prestige 500 T06151 500 x 350 x 370 495 x 345 x 315 24 ks 348,94 1 ks

103 310 447 n n Prestige Lap T06148 200 x 420 x 390 195 x 415 x 315 15 ks 255,14 1 ks

produktová skupina 365

Nábytkový sejf Prestige

Prestige 200

Prestige 250

Prestige 500

Prestige LAP
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Nábytkový trezor ponúka dostatok priestoru pre dôležité doklady, úradné dokumenty 
alebo cestovné doklady. Certifikovaný zámok a bezpečnostná trieda S2(ČSN EN 14450) 
zabezpečia, že k uloženým veciam budete mať prístup jedine vy. V trezore je možné 
uschovať aj zbrane alebo muníciu. Polička vo vnútri rovnomerne rozdelí priestor, aby 
ste si veci mohli lepšie zorganizovať. Trezor jednoducho ukotvíte o podlahu alebo cez 
otvory v zadnej stene pomocou priloženého kotviaceho materiálu.

Poznámka:
Bezpečnostná trieda S2(ČSN EN 14450)

Rozsah dodávky: vrátane montážneho materiálu na ukotvenie

farba: antracitová

obj. č. model číslo 
tovaru

vonkajšie 
rozmery 
mm

vnútorný 
rozmer mm

vyhotovenie hmotnosť 
kg

vyhotovenie 2 MJ cena EUR za

103 310 466 n n PowerSafe 
300

T05722 300 x 445 x 
400

220 x 365 x 
295

1 polička 26 trezorový zámok 
s 2 kľúčmi

ks 297,27 1 ks 

103 310 467 n n PowerSafe 
300 EL

T05723 301 x 445 x 
400

221 x 365 x 
295

1 polička 26 elektronický 
zámok / núdzové 
napájanie, SOS 
kód

ks 510,30 1 ks

103 310 468 n n PowerSafe 
600 IT

T05724 600 x 445 x 
400

520 x 365 x 
295

vnútorná schránka s 
cylindrickým zámkom 
a 2 kľúčmi

43 trezorový zámok 
s 2 kľúčmi

ks 355,26 1 ks 

103 310 469 n n PowerSafe 
600 IT EL

T05725 601 x 445 x 
400

521 x 365 x 
295

uzamykateľná 
vnútorná schránka s 
cylindrickým zámkom 
a 2 kľúčmi

43 elektronický 
zámok / núdzové 
napájanie, SOS 
kód

ks 568,30 1 ks

produktová skupina 365

Nábytkový trezor PowerSafe

 

PowerSafe 300

PowerSafe 600 EL PowerSafe 600 

PowerSafe 300 EL PowerSafe 300 EL
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Stenový sejf v elegantnom prevedení poskytne potrebnú ochranu pre vaše veci. Je 
držiteľom bezpečnostnej triedy Z3(ČSN EN 1143-1) a disponuje štandardným trezo-
rovým zámkom, ktorý udrží vaše veci v bezpečí. Polička vo vnútri sejfu pomôže pri 
lepšej organizácií vecí. Nezabudnite, že okolo sejfu musí byť stena z betónu o sile min. 
10 cm. Jednoducho si vyberte miesto v stene, zabudujte sejf a vaše cennosti, doklady  
a dôležité dokumenty budú v bezpečí.

• Bezpečnostná trieda Z3(ČSN EN 1143-1)

farba: biela
vyhotovenie: 1 polička vo vnútri
vyhotovenie 2: štandardný trezorový zámok s 2 kľúčmi
hmotnosť: 10 kg

obj. č. model číslo 
tovaru

vonkajšie 
rozmery mm

vnútorný rozmer 
mm

MJ cena EUR za

103 310 437 n n WN26 T02474 270 x 370 x 265 180 x 270 x 205 ks 137,93 1 ks

produktová skupina 365

Stenový sejf WN26

 

Sejf z modelovej triedy Home Case disponuje cylindrickým zámkom dodávaným spolu 
s 2 kľúčmi. Sejf ma praktické rozmery a je vhodný na priame zabudovanie do skrine, 
nočného stolíka alebo pracovného stolíka. Dvere hrúbky 4 mm je možné otvoriť do uhla 
90°. Sejf Home Case je vhodný na uloženie peňaženky, osobných vecí, dokladov alebo 
kľúčov. Sejf je vyrobený z kvalitného pozinkovaného materiálu a má pripravené otvory 
na spodnej a zadnej strane. Materiál na upevnenie je súčasťou balenia.

farba: svetlá sivá
vyhotovenie 2: cylindrický zámok s 2 kľúčmi

obj. č. model číslo 
tovaru

vonkajšie rozmery 
mm

vnútorný rozmer 
mm

vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

103 310 456 n n Home Case 1 T06370 100 x 250 x 230 95 x 245 x 215 bez poličky 2 ks 31,47 1 ks 

103 310 457 n n Home Case 2 T06371 190 x 250 x 230 185 x 245 x 215 1 polička 4 ks 41,60 1 ks

103 310 458 n n Home Case 3 T06372 190 x 370 x 260 185 x 365 x 245 1 polička 5 ks 62,78 1 ks

103 310 459 n n Home Case 4 T06373 190 x 370 x 325 185 x 365 x 310 1 polička 6 ks 72,41 1 ks

produktová skupina 365

Nábytkový sejf Home Case

Home Case 1

Home Case 4
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Čierna poštová schránka na balíky ale aj na klasickú poštu a poštové zásielky. Poštu 
vám poštár vhodí predným vhodom bez nutnosti čokoľvek otvárať. Krytka na prednom 
vhode zabráni vnikaniu dažďovej vody a nečistôt do vnútra schránky. V prípade 
balíkov je obrovskou výhodou špeciálny kľúčový zámok. Nechajte zámok otvorený 
keď je schránka prázdna. Poštár iba otvorí veľké predné dvierka, vloží balík a zamkne 
špeciálny zámok z vonkajšej strany. Následne pomocou kľúča zámok otvoríte a balík 
vyberiete. Jednoduché ale účinné a stále bezpečné. Poštovú schránku na balíky 
upevníte na stenu, fasádu domu alebo múr, či plot pomocou priloženého materiálu na 
upevnenie.

farba: čierna
vyhotovenie 2: cylindrický zámok s 2 kľúčmi

obj. č. model číslo 
tovaru

vonkajšie rozmery 
mm

hmotnosť 
kg

MJ cena EUR za

103 310 439 n n Parcel Keeper 
350

T05766 350 x 450 x 310 5.8 ks 106,37 1 ks 

103 310 440 n n Parcel Keeper 
500

T05967 535 x 380 x 250 9.5 ks 180,18 1 ks  

103 310 441 n n Parcel Keeper 
1000

T05781 1050 x 380 x 230 15 ks 205,25 1 ks 

produktová skupina 365

Schránka na balíky Parcel Keeper

 

Malý, ale veľmi praktický cestovný minisejf ponúka priestor pre malé veci počas vašich 
ciest. Zoberte si zo sebou mobil, doklady alebo malé šperky. Cylindrický zámok sa 
postará o uzamknutie sejfu. Spolu so sejfom dodávame aj praktický držiak, do ktorého 
sa minisejf zacvakne. Držiak upevníte tam, kam potrebujete. Minisejf sa potom do 
držiaka zacvakne a drží naozaj pevne. Výhodou je možnosť kúpy viacerých držiakov a 
ich upevnenie na miesta, kde sa najčastejšie pohybujete. Následne na to už iba minisejf 
presúvate z držiaka do držiaka. Jednoduchý, ale veľmi praktický a účinný systém. 
Materiál na upevnenie je súčasťou balenia.

číslo tovaru: T04494
farba: čierna
vyhotovenie 2: cylindrický zámok s 2 kľúčmi

obj. č. model vonkajšie rozmery 
mm

hmotnosť kg MJ cena EUR za

103 310 438 n n Travel Safe 220 x 163 x 66 1.75 ks 21,00 1 ks

produktová skupina 365

Cestovný minisejf Travel Safe

Parcel Keeper 350

Parcel Keeper 1000
Parcel Keeper 500
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