
NEXTORCH 
Telefon + 45 9858 1100 •  E-mail: tool@fftool.dk
www. fftool.dk   

Hængelåse, kodelåse 
smartlåse og nøglebokse

FF TOOL



Master Lock - 100 års erfaring 
og succes
Master Lock er anerkendt over hele verden som et kvalitetsnavn inden for hængelåse og  
sikkerhedsprodukter. Siden Master Lock blev grundlagt af låsesmed Harry E. Soref i Milwaukee i 
USA i 1921 har de arbejdet hårdt for at opbygge og fastholde kundernes tillid. 

Vejen til dette har været konstant fokus på produkternes styrke og kvalitet og ved fortsat at 
sætte nye standarder for låsedesign, anvendelse og ydeevne. 

Master Locks mission er at skabe sikkerhed for brugerne og produkter, som medvirker til tryg-
hed og ro i sindet i en verden i hurtig forandring. 

Tradition for innovation 
Master Lock har en lang innovationstradition med mere end 200 patenter og registrerede  
designs. Denne tradition omfatter bl.a. følgende højdepunkter:

o 1924: Første laminerede hængelås
o 1935: Første kombinationshængelås
o 2012: Første elektroniske hængelås
o 2015: Første Bluetooth SMART hængelås
o	 2020:	Første	udendørs	biometriske	hængelås	med	fingeraftryk



Komplette sortiment
Som den største globale producent af hængelåse, fortsætter Master Lock med at integrere 
grundlæggerens passion for innovation, kvalitet og værdi i et ekspanderende udvalg af sikker-
hedsløsninger. Du kan herunder se en overordnet oversigt over det komplette sortiment. På de 
følgende	sider	finder	du	en	præsentation	af	FF	TOOLs	faste	sortiment	af	Master	Lock	produkter.		

Hængelåse
Stort udvalg af hængelåse med forskellige sikker-
hedsniveauer og anvendelser. Hængelåse til: 
• Bagage
• Sport/fritid
• Indendørs brug, fx skabe 
• Udendørs brug, fx hegn, porte, værktøjs- og 

opbevaringskasser
• Marine
• Højsikkerhedslåse

Opbevaringssikkerhed
Få styr på adgangen til dine nøgler og ejendom:
• Nøglebokse med kode til styring af adgang 

til ejendom
• Nøgleskabe til sikker opbevaring af nøgler
• Sikkerhed ”on the go”, fx boks til sikker op-

bevaring af nøgler og computer
• Bokse og pengeskabe, i forskellige størrel-

ser og sikkerhedsniveauer. Modstår brand- 
og vand.

Lastsikring 
Surringer til lastsikring for privat og   
professionelt brug: 
• Baggagestropper
• Kroge
• Surringsbånd og skralder etc.

Kabler og kæder
Kabler og kæder til brug for: 
• Sikring	af	hjem,	fx	aflåsning	af	hegn,	have-

møbler, haveværktøj/-maskiner 
• Aflåsning	af	udstyr,	fx	værktøj	og	sports-	

udstyr, 
• Låsning af cykler



Master Lock Nøgleboks med 4-cifret kode
Nøgleboks til opbevaring af nøgler til vægmontering. 
Monteringssæt inkluderet. Mulighed for at vælge din egen 
4-ciftede kode. Klap for boksen beskytter låsen mod vejr, 
snavs og giver større diskretion. For ekstra sikkerhed bør du 
installere nøgleboksen et diskret sted. Stop med at skjule 
dine nøgler under dørmåtten eller under en urtepotte, nøg-
leboksen er den perfekter løsning til at dele adgangen til 
dine nøgler. Materiale: Trykstøbt zink. Mål: 118 mm x 83 mm 
x 34 mm (H X B X D).  

Varenr.  4020005401
DB.nr:  2314219
Antal i kolli:  4 stk.

Udlejnig

Port-
indgang SamejeReparatør BabysitterHusholder

Nøglebokse
Nøglebokse til vægmontering. 
Den perfekte løsning til at dele 
adgang til dine nøgler. 



Master Lock Nøgleboks, Bluetooth
Stop med at skjule dine nøgler under dørmåtten eller un-
der en urtepotte. Nøgleboksen kan åbnes og administreres 
via smartphone.  Brug den GRATIS Master Lock® Vault 
Home-app	til	Android	eller	IOS.	Nøgleboksen	kan	også	
betjenes ved at indtaste en traditionel kode på det oplyste 
tastatur. 

Nøgleboksen	kan	rumme	flere	husnøgler	eller	adgangs-
kort. Mulighed for at give permanent eller midlertidig ad-
gang til forskellige brugere og overvåge, hvem der besø-
ger og hvornår gennem appen. Med sabotageadvarsler og 
advarsler om lavt batteri. Batteri med lang levetid er let at 
udskifte. Materiale: Trykstøbt zink. Mål: 127 mm x 83 mm x 
59 mm (H X B X D).  

Varenr.  4020054410
DB.nr:  2314220
Antal i kolli:  2 stk.

Udlejnig

Port-
indgang SamejeReparatør BabysitterHusholder



Master Lock Smart-lås, Bluetooth, indendørs
Smart lås er en 47 mm bred lås, som gør det muligt at åbne 
låsen via smartphone med den gratis Master Lock® Vault 
Home-app. Mulighed for at dele adgang med andre, overvåge 
adgangshistorik, backup-adgang og nøglefri betjening. Bruge-
ren får meddelelse og påmindelse om lavt batteri på hængelås 
og i app. Leveres med CR2450 batteri, der er let at udskifte. 
Med forkromet stålbøjle med en diameter på 7 mm og 22 mm 
lang. Er velegnet til indendørs brug på skabe og opbevarings-
garderober.

Varenr.  4020004400
DB.nr:  2314217
Antal i kolli:  4 stk.

1 107

Sikkerhedsniveau

SkabGarderobe

Master Lock Smart-lås, Bluetooth, udendørs
Smart lås er en 56 mm bred lås, som gør det muligt at åbne 
låsen via smartphone med den gratis Master Lock® Vault 
Home-app. Mulighed for at dele adgang med andre, overvåge 
adgangshistorik, backup-adgang og nøglefri betjening. Bruge-
ren får meddelelse og påmindelse om lavt batteri på hængelås 
og i app. Leveres med CR2-batteri, der er let at udskifte.  Med 
forkromet stålbøjle med en diameter på 9 mm og 51 lang. Er 
velegnet til udendørs brug på fx hegn og porte. 

Varenr.  4020004401
DB.nr:  2314218
Antal i kolli:  4 stk.

1 108

Sikkerhedsniveau

HegnSkur
Kælder-

opbevaring
Værktøjs-

kasse Porte

Smart-låse
Smart-låse, der åbnes via smart-
phone. Én model til indendørs 
brug og én til udendørs. 



Master Lock kabellås, 1,8 m, Ø 5 mm
Patenteret	justerbart	låsekabel	i	flettet	stål	for	styr-
ke	og	fleksibilitet.	1,8	meter	langt	kabel	med	diame-
ter på 5 mm. Rustbestandig lås og vinylbelagt kabel 
giver høj vejr- og ridsebestandighed. Med rem til 
overskydende kabel til kompakt opbevaring. Med 4 
nøgler. 

Varenr.  4020008417
DB.nr:  2334682
Antal i kolli:  6 stk.

Kabellåse
Stærke, justerbare kabellåse med et hav af anvendelser. 
Anvend dem til at låse din cykel, grill, havemaskiner, 
havemøbler, hegn etc.   

1 105

Sikkerhedsniveau



Master Lock kabellås, 1,8 m, Ø 8 mm
Patenteret	justerbart	låsekabel	i	flettet	stål	for	styr-
ke	og	fleksibilitet.	1,8	meter	langt	kabel	med	diame-
ter på 8 mm. Rustbestandig lås og vinylbelagt kabel 
giver høj vejr- og ridsebestandighed. Med rem til 
overskydende kabel til kompakt opbevaring. Med 4 
nøgler. 

Varenr.  4020008418
DB.nr:  2334715
Antal i kolli:  4 stk.

Master Lock kabellås, 1,8 m, Ø 10 mm
Patenteret	justerbart	låsekabel	i	flettet	stål	for	styr-
ke	og	fleksibilitet.	1,8	meter	langt	kabel	med	dia-
meter på 10 mm. Rustbestandig lås og vinylbelagt 
kabel giver høj vejr- og ridsebestandighed. Med rem 
til overskydende kabel til kompakt opbevaring. Med 
4 nøgler. 

Varenr.  4020008428
DB.nr:  2334716
Antal i kolli:  6 stk.

1 107

Sikkerhedsniveau

1 106

Sikkerhedsniveau



Master Lock hængelås, 63 mm, messing
63 mm bred hængelås i massiv messing, der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. 
Bøjlen har en diameter på 10 mm, er 13 mm lang og 
fremstillet i hærdet stål, der giver ekstra modstand 
mod skæring og savning. Med 5-stift cylinder. 2 
nøgler er inkluderet.

Varenr.  4020000606
DB.nr:  2311576
Antal i kolli:  6 stk.

HegnSkur Skab

1 106

Sikkerhedsniveau

Firkantede hængelåse
Hængelåse i messing og zink. Bøjle fremstillet i hærdet 
stål. 



Master Lock hængelås, 76 mm, messing
76 mm bred hængelås i massiv messing, der sikrer 
styrke, holdbarhed og modstand. Med 5-stift cylin-
der og bøjle i hærdet stål for ekstra skæremodstand
Bøjlen har en diameter på 11 mm, er 14 mm lang og 
fremstillet i hærdet stål, der giver ekstra modstand 
mod skæring og savning. 2 nøgler er inkluderet.

Varenr.  4020000607
DB.nr:  2311578
Antal i kolli:  4 stk.

HegnSkur Skab

1 107

Sikkerhedsniveau

Master Lock hængelås, 85 mm, messing
85 mm bred hængelås i massiv messing, der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. 
Bøjlen har en diameter på 12 mm, er 16 mm lang og 
fremstillet i forkromet stål, der giver ekstra mod-
stand mod skæring og savning. Med 5-stift cylinder. 
2 nøgler er inkluderet. 

Varenr.  4020000608
DB.nr:  2311579
Antal i kolli:  6 stk.

HegnSkur Skab

1 107

Sikkerhedsniveau



HegnSkur Skab

Master Lock hængelås, 80 mm, zink
80 mm hængelås i zink, der sikrer styrke og vejrbe-
standighed. Design - med afskærmning af bøjlen - 
giver maksimal sikkerhed mod boltknivsangreb.
Bøjle har en diameter på 11 mm, er 14 mm lang og 
fremstillet af hærdet stål, der giver stærk modstand 
mod skæring og savning. Med 5-stift cylinder. Hæn-
gelåsen leveres med 4 nøgler for nemheds skyld. 

Varenr.  4020000680
DB.nr:  2314212
Antal i kolli:  4 stk.

1 107

Sikkerhedsniveau

Master Lock hængelås, 90 mm, zink
80 mm hængelås i zink, der sikrer styrke og vejrbe-
standighed. Design - med afskærmning af bøjlen - 
giver maksimal sikkerhed mod boltknivsangreb.
Bøjle har en diameter på 12 mm, er 17 mm lang og 
fremstillet af hærdet stål, der giver stærk modstand 
mod skæring og savning. Med 5-stift cylinder. Hæn-
gelåsen leveres med 4 nøgler for nemheds skyld. 

Varenr.  4020000690
DB.nr:  2314213
Antal i kolli:  4 stk.

HegnSkur Skab

1 108

Sikkerhedsniveau



Master Lock discus lås, 70 mm, rustfri
70 mm bred lås i rustfrit stål sikrer maksimal styrke, 
pålidelighed og korrosionsbestandighed. Velegnet til 
udendørs brug. Design med afskærmning af bøjlen 
giver maksimal sikkerhed mod boltknivsangreb. Nøgle-
fastholdelsesfunktion sikrer, at hængelåsen ikke efter-
lades ulåst. Med 4-stift cylinder. Bøjle med diameter på 
10 mm, længde 19 mm af hærdet stål, der giver ekstra 
modstand mod, at bøjlen klippes eller saves over. 

Varenr.  4020000400
DB.nr:  2311563
Antal i kolli:  4 stk.

1 106

Sikkerhedsniveau

KuffertBådHegnSkur

Master Lock discus lås, 70 mm, rustfri, boron
70 mm bred lås inklusive 4 låse. Denne runde hæn-
gelås består af en bred krop i rustfrit stål som sikrer 
styrke, pålidelighed, korrosions- og vejrbestandighed. 
Velegnet til udendørs brug. Bøjlen er lavet af bor-
karbid, som er 50% hårdere end hærdet stål, hvilket 
gør den meget skære- og savebestandig. Bøjle med 
diameter på 10 mm og længde 16 mm. Med 4-stift 
cylinder. Design med afskærmning af bøjlen giver 
maksimal sikkerhed mod boltknivsangreb. Det over-
dækkede nøglehul giver maksimal vejrbekyttelse. 

Varenr.  4020000404
DB.nr:  2311564
Antal i kolli:  6 stk.

1 108

Sikkerhedsniveau

HegnSkur Garage

Rustfrie 
discus-hængelåse
Kvalitets hængelåse i rustfri stål til 
udendørs brug.   



Master Lock hængelås, 50 mm, rustfri
50 mm bred lås i rustfri stål, der sikrer maksimal 
styrke, pålidelighed og korrosionsbestandighed.  
Velegnet til, udendørs brug. Bøjlen har en diameter 
på 9 mm og er 21 mm lang. Med 5-stift cylinder. De-
sign - med afskærmning af bøjlen - giver maksimal 
sikkerhed mod boltknivsangreb. Vendbar nøgle for 
nemheds skyld. Nøglefastholdelsesfunktion sikrer, 
at hængelåsen ikke efterlades ulåst. 2 nøgler er 
inkluderet.

Varenr.  4020000550
DB.nr:  2311566
Antal i kolli:  6 stk.

1 108

Sikkerhedsniveau

KuffertBådHegnSkur

Rustfri hængelås



Master Lock kodelås, 30 mm, aluminium/messing
30	mm	bred	aluminiumslås	med	flot,	børstet	mes-
singfinish.	Man	kan	lave	en	sikker	og	unik	3-cifret	
kode, der altid kan ændres. 

Bøjlen, der har en diameter på 5 mm og en højde på 
24 mm, er fremstillet i forkromet stål. Det gør den 
modstandsdygtig overfor fx skæring og savning.

Varenr.  4020000630
DB.nr:  2311575
Antal i kolli:  6 stk.

KuffertHegnSkur Skab
1 104

Sikkerhedsniveau

Master Lock kodelås, 40 mm, aluminium/messing
40	mm	bred	aluminiumslås	med	flot,	børstet	mes-
singfinish.	Man	kan	lave	en	sikker	og	unik	4-cifret	
kode, der altid kan ændres. 

Bøjlen, der har en diameter på 6 mm og en højde 
på 22 mm, er fremstillet i hærdet stål. Det gør den 
modstandsdygtig overfor fx skæring og savning.

Varenr.  4020000604
DB.nr:  2311574
Antal i kolli:  4 stk.

1 105

Sikkerhedsniveau

KuffertHegnSkur Skab

Hængelåse 
med kodelås
Lås med kode i messing eller 
aluminium. 



Master Lock kodelås, 30 mm, aluminium
30 mm bred solid aluminiumlås med forkromet 
stålbøjle, som gør den modstandsdygtig overfor 
fx skæring og savning. Bøjlen har en diameter på 
5 mm er 24 mm lang. Låsen er med valgfri 3-cifret 
kode, som man selv sætter for øget sikkerhed. Slip 
for at holde styr på nøgler med denne kodelås.    

Varenr.  4020007630
DB.nr:  2314214
Antal i kolli:  4 stk.

1 104

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert



Hængelåse i 
messing
Hængelåse i massiv messing til  
indendørs brug i bredde 20-60 mm.  

Master Lock hængelås 20 mm
20 mm bred hængelås i massiv messing, der sikrer 
holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 4-stift 
cylinder. Bøjlen har en diameter på 3 mm, er 11 mm 
lang og lavet af hærdet stål, hvilket giver øget styr-
ke og gør den svær at klippe eller save over. Stål-
bøjle	passer	til	de	fleste	bagagelynlåse.	Velegnet	til	
indendørs brug.

Varenr.  4020000120
DB.nr:  2311368
Antal i kolli:  6 stk. 

1 103

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert

Master Lock hængelås 30 mm
30 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 5 mm, er 
16 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den 
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs 
brug.

Varenr.  4020000130
DB.nr:  2311369
Antal i kolli:  4 stk.

1 104

Sikkerhedsniveau

Værktøjskasse Medicinskab Skab Kuffert



Master Lock hængelås 30 mm, 2 stk. 
30 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 5 mm, er 
16 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den 
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs 
brug. Enslukkende. 

Varenr.  4020000132
DB.nr:  2311373
Antal i kolli:  4 stk.

1 104

Sikkerhedsniveau
Garderobe Medicinskab Skab Kuffert

Master Lock hængelås 30 mm, 4 stk. 
30 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 5 mm, er 
16 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den 
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs 
brug. Enslukkende. 

Varenr.  4020000134
DB.nr:  2311374
Antal i kolli:  4 stk.

1 104

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert



Master Lock hængelås 40 mm
40 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 6 mm, 
er 22 mm lang og lavet af hærdet stål, Velegnet til 
indendørs brug. som gør den svær at klippe eller 
save over. 

Varenr.  4020000140
DB.nr:  2311378
Antal i kolli:  6 stk.

1 105

Sikkerhedsniveau
Garderobe Medicinskab Skab Kuffert

Master Lock hængelås 40 mm, 2 stk. 
40 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 6 mm, er 
22 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den 
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs 
brug. Enslukkende.

Varenr.  4020000142
DB.nr:  2311386
Antal i kolli:  6 stk.

1 105

Sikkerhedsniveau
Garderobe Medicinskab Skab Kuffert



Master Lock hængelås 40 mm, 4 stk. 
40 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 6 mm, er 
22 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den 
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs 
brug. Enslukkende.

Varenr.  4020000144
DB.nr:  2311387
Antal i kolli:  4 stk.

1 105

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert

Master Lock hængelås 50 mm
50 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
5-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 7 mm, er 
25 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den 
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs 
brug.

Varenr.  4020000150
DB.nr:  2311393
Antal i kolli:  6 stk.

1 105

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert



Master Lock hængelås 50 mm, 2 stk. 
50 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
5-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 7 mm, er 
25 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den 
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs 
brug.Enslukkende. 

Varenr.  4020000152
DB.nr:  2311395
Antal i kolli:  4 stk.

1 105

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert

Master Lock hængelås 50 mm, 4 stk. 
50 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
5-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 7 mm, er 
25 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den 
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs 
brug.Enslukkende. 

Varenr.  4020000154
DB.nr:  2311400
Antal i kolli:  4 stk.

1 105

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert



Master Lock hængelås 60 mm
60 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
5-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 9 mm, er 
30 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den 
svær at klippe eller save over. Velegnet til indendørs 
brug. 

Varenr.  4020000160
DB.nr:  2311562
Antal i kolli:  6 stk.

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert

1 106

Sikkerhedsniveau

Master Lock hængelås 30 mm, lang
30 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 5 mm, er 
64 mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den 
svær at klippe eller save over. Maksimal bøjlelæng-
de	giver	mulighed	for	flere	anvendelser.	Velegnet	til	
indendørs brug.

Varenr.  4020000131
DB.nr:  2311371
Antal i kolli:  4 stk.

1 104

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert

Hængelåse med lang bøjle



Master Lock hængelås 40 mm, lang
40 mm bred hængelås i massiv messing der 
sikrer styrke, holdbarhed og korrosionsbe-
standighed. Med 4-stift cylinder. Bøjlen har 
en diameter på 6 mm, er 51 mm lang og lavet 
af hærdet stål, som gør den svær at klippe 
eller save over. Velegnet til indendørs brug.

Varenr.  4020000141
DB.nr:  2311380
Antal i kolli:  6 stk.

1 105

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert

Master Lock hængelås 50 mm, lang
50 mm bred hængelås i massiv messing der sikrer 
styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Med 
5-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 7 mm, er 64 
mm lang og lavet af hærdet stål, som gør den svær at 
klippe eller save over. Velegnet til indendørs brug.

Varenr.  4020000151
DB.nr:  2311403
Antal i kolli:  4 stk.

1 105

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert



Master Lock hængelås, 30 mm, aluminium
30 mm bred solid aluminiumlås, der er holdbar og 
modstår korrosion. Med bøjle i hærdet stål, der 
giver ekstra modstand mod skæring og savning. 
4-stift cylinder. Bøjlen har en diameter på 5 mm er 
18 mm lang og lavet af hærdet stål, der giver ekstra 
modstand mod skæring og savning. 

Varenr.  4020009130
DB.nr:  2314215
Antal i kolli:  4 stk.

1 105

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert

Master Lock hængelås, 40 mm, aluminium
40 mm bred solid aluminiumlås, der er holdbar 
og modstår korrosion. Med bøjle i hærdet stål, der 
giver ekstra modstand mod skæring og savning. 
4-stift cylinder.  Bøjlen har en diameter på 6 mm er 
21 mm lang og lavet af hærdet stål, der giver ekstra 
modstand mod skæring og savning. 

Varenr.  4020009140
DB.nr:  2314216
Antal i kolli:  4 stk.

1 105

Sikkerhedsniveau

Garderobe Medicinskab Skab Kuffert

Hængelåse 
i aluminium



Priser er excl. moms. Der tages forbehold for prisændringter, fejl i tekst og billeder samt udgåede og udsolgte varer. 
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