Voor het opbergen van
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filexsecurity.com

Berg uw persoonlijke bezittingen veilig op met de producten van
Filex. Of het nu gaat om het beheren van sleutels of het bewaren van
uw persoonlijke eigendommen, contant geld of medicijnen, met Filex
is er altijd een oplossing die past bij uw situatie!
Extra bescherming
Wilt u net dat beetje extra bescherming? Kies dan voor één van de kluizen binnen
het Filex assortiment. Waar de Filex opbergmiddelen geschikt zijn om persoonlijke
bezittingen in op te bergen en aan het zicht te onttrekken, bieden de Filex kluizen
extra bescherming tegen inbraak en brand.
Binnen het Filex Security assortiment vindt u een serie betaalbare kluizen van goede
kwaliteit. De kluizen kenmerken zich door hun eenvoud en strakke design zonder
kwaliteit in te leveren. Zo zijn een aantal kluizen uitgevoerd met een zachte bekleding
op de bodem van de kluis en heeft u de keuze uit een sleutelslot met twee sleutels of
een elektronisch kluisslot.

Eenvoudige toegang op afstand met de CR sleutelkluis

Ontvangt u gasten in uw Airbnb, krijgt u dagelijks thuiszorgmedewerkers over de
vloer of moet u de deur openen voor clubleden op de sportclub? Dan biedt de Filex
CR sleutelkluis de ideale oplossing!
Met de Filex CR hoeft u de sleutel niet persoonlijk te overhandigen, maar kunt u op
afstand met een 4-cijferige code toegang geven tot de sleutelkluis.
De Filex CR is getest en gecertificeerd, dit maakt de kluis zwaar inbraakwerend.
U kunt dus met een gerust hart uw sleutel(s) opbergen in de kluis.
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KB key box
Sleutelkasten met opbergcapaciteit van 20, 48 of 93 haken
Uitgevoerd met cilindersleutelslot met 2 sleutels of codeslot
Met genummerde haken en sleutellabels
Deuropening : 90°
Vergrendeling aantal zijden : 1
Bevestiging : achterwand (2x)
Bevestigingsmateriaal meegeleverd : ja
Kleur/afwerking : wit
De noodsleutelkast is uitgevoerd met glazen ruitje incl.
slagpen en is leverbaar met een rode afwerking.

“De KB Key Box sleutelkastjes zijn ideaal voor thuis, zo raak ik
mijn sleutels nooit meer kwijt!” Xia

Artikelnummer

Model

150.200.0110

Filex KB Key Box 20 codeslot

Buitenmaten
HxBxD

Specificaties

Prijs incl. btw

200x160x75 mm

Key Box met 20 haken met 3-cijferig codeslot

€16,95

150.200.0111

Filex KB Key Box 20

200x160x75 mm

Key Box met 20 haken met cilinderslot (2 sleutels)

€14,95

150.200.0119

Filex KB Key Box 48 codeslot

300x240x75 mm

Key Box met 48 haken met 3-cijferig codeslot

€25,95

150.200.0112

Filex KB Key Box 48

300x240x75 mm

Key Box met 48 haken met cilinderslot (2 sleutels)

€23,95

150.200.0113

Filex KB Key Box 93

300x240x75 mm

Key Box met 93 haken met cilinderslot (2 sleutels)

€31,95

150.200.0114

Filex KB noodsleutelkast

152x120x38 mm

Noodsleutelkast met glazen ruitje en slagpen

€14,95
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KC sleutelkast
Bescherming tegen inbraak
Uitgevoerd met cilindersleutelslot met 2 sleutels
Met in hoogte verstelbare hakenlijsten, genummerde haken
en sleutellabels
Deuropening : 90°
Vergrendeling aantal zijden : 1
Bevestiging : achterwand (4x)
Bevestigingsmateriaal meegeleverd : ja
Kleur/afwerking : grijs

Met Filex KC sleutelkasten wordt het beheer van grote hoeveelheden sleutels een
stuk gemakkelijker. In de Filex KC 400 kunt u tot wel 400 sleutels veilig opbergen!

Artikelnummer

Model

Buitenmaten
HxBxD

Specificaties

Prijs incl. btw

550x380x80 mm

Sleutelkast met 100 haken

€82,00

150.200.0115

Filex KC sleutelkast 100

150.200.0116

Filex KC sleutelkast 200

550x380x140 mm

Sleutelkast met 200 haken met 1 tussenpaneel

€119,00

150.200.0117

Filex KC sleutelkast 300

550x380x250 mm

Sleutelkast met 300 haken met 2 tussenpanelen

€175,00

150.200.0118

Filex KC sleutelkast 400

550x730x140 mm
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Sleutelkast met 400 haken 2-deurs,
met 2 tussenpanelen

€198,00

KS sleutelkluis
Bescherming tegen inbraak
Uitgevoerd met elektronisch slot
(inclusief batterijen en noodsleutels)
Met in hoogte verstelbare hakenlijsten
Deuropening : 90°
Vergrendeling aantal zijden : 1
Verankering : achterwand (4x)
Verankeringsmateriaal meegeleverd : ja
Kleur/afwerking : antraciet

“Ik heb bewust gekozen voor de solide Filex KS sleutelkluis met
elektronisch slot. Deze kluis biedt extra bescherming en dankzij
het elektronisch slot heb ik alleen een code nodig!” Kevin

Artikelnummer

Model

Buitenmaten
HxBxD

Gewicht

Specificaties

Prijs incl. btw

8,5 kg

Sleutelkluis met 32 haken

€159,00

150.200.0121

Filex KS sleutelkluis 32 elo

360x300x100 mm

150.200.0122

Filex KS sleutelkluis 82 elo

450x360x120 mm

13 kg

Sleutelkluis met 82 haken

€199,00

150.200.0123

Filex KS sleutelkluis 140 elo

650x420x120 mm

20 kg

Sleutelkluis met 140 haken

€269,00
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KS-C sleutelkluisje
Voor het opbergen van een of meerdere sleutels
Uitgevoerd met 4-cijferig codeslot
Bevestigingsmateriaal meegeleverd: ja
Kleur/afwerking : grijs / zwart

De Filex KS-C is een compact sleutelkluisje met codeslot dat u eenvoudig kunt
monteren aan de muur en waarin u één of meerdere sleutels kunt opbergen.

Artikelnummer
206.200.0113
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Model

Filex KS-C sleutelkluisje

Buitenmaten
HxBxD

Specificaties

Prijs incl. btw

120x85x40 mm

Zonder sleutelhaak

€24,95

CR sleutelkluis
Bescherming tegen inbraak
Zwaar inbraakwerend volgens LPS 1175
Metalen behuizing die beschermt tegen vandalisme en
inbraak
Mechanisch cijfercombinatieslot met 12 knoppen, vrij
instelbare 3- tot 8-cijferige code, ruim 4.000 combinaties
mogelijk
Weerbestendige beschermingskap
Toepassing : muurmontage (steen of beton)
Verankering : achterwand (4x)
Verankeringsmateriaal meegeleverd : ja

“Tijdens het inchecken van mijn gasten hoef ik niet meer
aanwezig te zijn. Door vooraf een code toe te sturen, kunnen zij
zelf de sleutel uit de sleutelkluis halen.” Fatima

Artikelnummer
150.200.0140

Model

Filex CR sleutelkluis

Buitenmaten
HxBxD

Gewicht

Specificaties

150x95x55 mm

2 kg

1 sleutelhaak

Prijs incl. btw
€119,00
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SB Safe Box elo
Opbergplaats voor al uw documenten en persoonlijke
eigendommen
Filex SB L: geschikt voor het opbergen van tablets/notebooks
Standaard uitgevoerd met elektronisch slot
(inclusief batterijen en noodsleutels) 
Deuropening : 90°
Vergrendeling aantal zijden : 1
Zachte bekleding op de bodem
Verankering : bodem (2x) en achterwand (2x)
Verankeringsmateriaal meegeleverd : ja
Kleur/afwerking : antraciet

“De Filex SB boxen zijn geschikt voor het opbergen van
persoonlijke eigendommen. Zelfs mijn notebook past in de
Filex SB L!” Arjan

Artikelnummer

Buitenmaten
HxBxD

Binnenmaten
HxBxD

Gewicht

Volume

Prijs incl. btw

110.400.0440

Filex SB Safe Box 1 elo

200x310x200 mm

196x306x200 mm

6,5 kg

8 liter

€59,95

110.400.0441

Filex SB Safe Box 2 elo

250x350x250 mm

246x346x183 mm

10 kg

16 liter

€83,95

110.400.0442

Filex SB Safe Box 3 elo

310x430x350 mm

306x426x283 mm

15 kg

37 liter

€114,95

110.400.0443

Filex SB Safe Box 4 elo

607x390x410 mm

603x386x343 mm

24 kg

80 liter

€204,95

110.400.0444

Filex SB Safe Box L elo

190x430x365 mm

186x426x298 mm

11 kg

24 liter

€95,95
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Model

SB-C Safe Box
Opbergplaats voor al uw documenten en persoonlijke
eigendommen
Standaard uitgevoerd met cilindersleutelslot met 3 sleutels
Deuropening : 90°
Vergrendeling aantal zijden : 1
Zachte bekleding op de bodem
Verankering : bodem (2x) en achterwand (2x)
Verankeringsmateriaal meegeleverd : ja
Kleur/afwerking : antraciet

De Filex SB-C boxen zijn uitgevoerd met een cilindersleutelslot. Door de zachte
bekleding op de bodem blijft de inhoud van de kluis extra beschermd.

Artikelnummer

Model

Buitenmaten
HxBxD

Binnenmaten
HxBxD

Gewicht

Volume Prijs incl. btw

110.400.0454

Filex SB-C Safe Box 1 cilindersleutelslot

200x310x200 mm

196x306x200 mm

6,5 kg

110.400.0455

Filex SB-C Safe Box 2 cilindersleutelslot

250x350x250 mm

246x346x183 mm

10 kg

16 liter

€83,95

110.400.0456

Filex SB-C Safe Box 3 cilindersleutelslot

310x430x350 mm

306x426x283 mm

15 kg

37 liter

€114,95

8 liter

€59,95
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PS Privékluis
Bescherming tegen inbraak
Bouwwijze volgens EN 14450 S2 (niet getest)
(indicatie waardeberging : € 0)
Normering brandwerendheid : DIN 4102 (niet getest)
Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd
dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of elektronisch slot met
noodopeningsapparaat (inclusief batterijen)
Deuropening : 90°
Zachte bekleding op de bodem
Legborden in hoogte verstelbaar : ja (vanaf model 2)
Vergrendeling aantal zijden : 1
Verankering : bodem (1x) en achterwand (1x)
Verankeringsmateriaal meegeleverd : ja
Kleur/afwerking : antraciet

De Filex PS Privékluis beschikt over inbraak- en brandvertragende eigenschappen en
wordt standaard geleverd met een dubbelbaard klavierslot inclusief 2 sleutels of met
een elektronisch kluisslot.

Artikelnummer

Model

110.400.0445

Filex PS Privékluis 1

Buitenmaten
HxBxD

Binnenmaten
HxBxD

Gewicht

Volume

Prijs incl. btw

300x420x380 mm

226x350x296 mm

32 kg

23 liter

€235,00

110.400.0471

Filex PS Privékluis 1 elo

300x420x380 mm

226x350x296 mm

32 kg

23 liter

€275,00

110.400.0446

Filex PS Privékluis 2

420x300x380 mm

346x220x296 mm

32 kg

23 liter

€235,00

110.400.0447

Filex PS Privékluis 3

606x420x380 mm

532x350x300 mm

53 kg

56 liter

€425,00
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CS Privékluis
Bescherming tegen inbraak en brand
ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens
EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: €5.000 / €9.000)
Normering brandwerendheid : NT FIRE 017 - 60 paper
(60 minuten voor papier)
Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd
dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300
gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
Lade : ja
Deuropening : 180°
Vergrendeling aantal zijden : 3
Verankering : bodem (2x)
Verankeringsmateriaal meegeleverd : ja
Kleur/ afwerking : RAL 7024 - grafietgrijs

“Belangrijke documenten zoals mijn paspoort bewaar ik in de
Filex CS privékluis. Zo zijn mijn papieren altijd beschermd tegen
inbrekers en brand.” Lisa

Artikelnummer

Model

110.400.0500

Filex CS Privékluis 1

Buitenmaten
HxBxD

Binnenmaten
HxBxD

Gewicht

Volume

Prijs incl. btw

315x430x430mm

205x330x296 mm

43 kg

20 liter

€299,00

110.400.0504

Filex CS Privékluis 1 elo

315x430x430 mm

205x330x296 mm

43 kg

20 liter

€448,00

110.400.0501

Filex CS Privékluis 2

360x480x430 mm

250x380x294 mm

52 kg

28 liter

€419,00

110.400.0505

Filex CS Privékluis 2 elo

360x480x430 mm

250x380x294 mm

52 kg

28 liter

€568,00
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MC medicijnkast
Voor het overzichtelijk opbergen van medicijnen
Met vaste vakverdeling
Leverbaar met metalen deur of transparante glazen deur
Uitgevoerd met cilindersleutelslot met 2 sleutels

Berg uw medicijnen thuis veilig op in de Filex MC medicijnkast! De medicijnkastjes
kunnen afgesloten worden met een sleutel, zodat kinderen geen toegang hebben
tot de medicijnen.

Artikelnummer

Buitenmaten
HxBxD

Gewicht

Volume

Prijs incl. btw

206.200.0111

Filex MC medicijnkast metalen deur

390x300x160 mm

3 kg

11 liter

€52,95

206.200.0112

Filex MC medicijnkast glazen deur

390x300x160 mm

3 kg

11 liter

€67,95
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Model

CB cash box
Geldkist met inzetbak voor munten en/of vakken voor biljetten
Geheel van metaal vervaardigd
Scharnierend deksel met verzonken handvat
Uitgevoerd met cilindersleutelslot met 2 sleutels

“De geldkisten van Filex zijn erg handig voor op mijn sportclub.
Ze zijn licht van gewicht en zijn makkelijk mee te nemen door
de handgreep.” Iris

Artikelnummer

Model

150.100.0040

Filex CB Cash Box 1

Buitenmaten
HxBxD

Specificaties

Prijs incl. btw

80x150x118 mm

6 muntvakken

€10,95

150.100.0041

Filex CB Cash Box 2

90x200x160 mm

4 muntvakken en 1 biljetvak

€12,95

150.100.0042

Filex CB Cash Box 3

90x250x200 mm

4 muntvakken en 1 biljetvak

€15,95

150.100.0043

Filex CB Cash Box 4

90x300x240 mm

5 muntvakken en 4 biljetvakken

€19,95

150.100.0044

Filex CB Cash Box 5

108x360x275 mm

8 muntvakken en 4 biljetvakken

€48,95
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DK draaideurkasten
Solide metalen kast voor het opbergen van mappen en
documenten
Ideaal voor gebruik in uw kantoor, opslagruimte of garage
Legbord(en) in hoogte verstelbaar met een draagkracht
van 60 kg
Standaard uitgevoerd met cilindersleutelslot met 2 sleutels
Deuropening : 90°
Verankering : geen
Kleur/ afwerking : RAL 7035 - lichtgrijs
Eenvoudige montage met behulp van de meegeleverde
montagehandleiding

“De Filex DK draaideurkast wordt in de winkel in een compacte
doos verkocht, waardoor ik de kast eenvoudig onder de arm
kon meenemen en thuis in elkaar kon zetten.” Menno

Artikelnummer

Model

Buitenmaten
HxBxD

Binnenmaten
HxBxD

Legborden Gewicht

Volume

Prijs incl. btw

206.200.0012

Filex DK draaideurkast 830

832x915x370 mm

772x913x350 mm

1

22 kg

282 liter

€115,00

206.200.0013

Filex DK draaideurkast 1830

1830x915x370 mm

1780x913x350 mm

4

45 kg

620 liter

€195,00

7

WB accessoires
1

2

3

4

5

6

7

8
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Artikelnummer

6

Model

Prijs incl. btw

1

206.200.0014

Filex WB grote plank

€5,95

2

206.200.0015

Filex WB kleine plank

€5,95

3

206.200.0016

Filex WB gereedschapshouder

€5,95

4

206.200.0017

Filex WB steek- en ringsleutelhouder

€5,95

5

206.200.0018

Filex WB spuitbushouder

€5,95

6

206.200.0019

Filex WB handdoekhouder

€5,95

7

206.200.0020

Filex WB A4 papierhouder

€5,95

8

206.200.0021

Filex WB haak

€5,95

9

206.200.0022

Filex WB hangkast

€59,95

WB 160 PRO
Solide werkbank uit metaal met een draagkracht van 1.000 kg
Houten werkblad 160 cm omkleed met gegalvaniseerd staal
Werkhoogte : 1000 mm
Afsluitbare ladekast met 5 lades
Kast met 2 in hoogte verstelbare legborden
Geperforeerd paneel geschikt voor ophangen gereedschap
(accessoires los te bestellen)
Inclusief lichtset
Kleur/ afwerking : RAL 5005 - signaalblauw en
RAL 7035 - lichtgrijs
Eenvoudige montage met behulp van de meegeleverde
montagehandleiding
Verpakking : 7 losse pakketten

De Filex WB werkbank PRO 160 is een ideale werkbank voor zowel lichte als
zware werkzaamheden. De verlichting en bij te bestellen accessoires maken deze
werkbank een ideale werkbank voor elke garage.

Artikelnummer
206.200.0003

Model

Filex WB werkbank PRO 160

Buitenmaten
HxBxD

Gewicht

Prijs incl. btw

1866x1600x700 mm

140 kg

€599,00
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WB 120 PRO (+ lade)
Solide werkbank uit metaal met een draagkracht van 750 kg
Houten werkblad, 120 cm, omkleed met gegalvaniseerd staal
Werkhoogte : 1000 mm
Afsluitbare kast (+ lade) met 2 in hoogte verstelbare legborden
Geperforeerd paneel geschikt voor ophangen gereedschap
Kleur/ afwerking : RAL 5005 - signaalblauw en
RAL 7035 - lichtgrijs
Eenvoudige montage met behulp van de meegeleverde
montagehandleiding
Verpakking : 5 losse pakketten

“De WB 120 PRO wordt ongemonteerd verkocht in vijf
losse dozen. Hierdoor kon ik de werkbank eenvoudig
meenemen naar mijn garage.” Jesse

Artikelnummer

Model

Buitenmaten
HxBxD

Gewicht

Prijs

206.200.0001

Filex WB werkbank met kast PRO 120

1366x1200x700 mm

70 kg

€299,00

206.200.0002

Filex WB werkbank met kast+lade PRO 120

1366x1200x700 mm

76 kg

€339,00
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WB 100
Compacte werkbank uit metaal
Houten werkblad 100 cm omkleed met gegalvaniseerd staal
met draagkracht 100 kg
Werkhoogte : 1000 mm
Versterkt legbord met draagkracht 100 kg en lichtset
Geperforeerd paneel met 3 accessoires voor het ophangen
van gereedschap
Kleur / afwerking : RAL 5005 - signaalblauw en
RAL 7035 - lichtgrijs
Eenvoudige montage met behulp van de meegeleverde
montagehandleiding
Verpakking : 1 pakket

De Filex WB 100 heeft een stevig werkblad en wordt geleverd met drie accessoires
voor het ophangen van gereedschap. Klussen maar! U monteert de werkbank
eenvoudig zelf met de meegeleverde montagehandleiding.

Artikelnummer
206.200.0004

Model

Filex WB werkbank 100

Buitenmaten
HxBxD

Gewicht

Dikte
werkblad

Aantal
laden

Prijs incl. btw

1500x1000x500 mm

30 kg

19 mm

2

€199,00

3

Filex Workplace biedt een breed assortiment als het gaat om
inrichting van uw kantoor, garage, schuur of opslagruimte.
Van functionele werkbanken tot diverse archiefkasten.
Filex Workplace bewijst dat kwaliteit, eenvoud en comfort heel goed
samen kunnen gaan.
Een nette en opgeruimde werkplek met Filex Workplace
De compacte werkbanken van Filex Workplace zijn ideaal voor elke thuisklusser.
Dankzij de houten werkbladen met gegalvaniseerd staal zijn de werkbanken geschikt
voor vele soorten klussen. Op de achterwand van de werkbank bevindt zich een
geperforeerd paneel dat u geheel naar eigen wens kunt inrichten met accessoires,
zoals een extra plank, gereedschaphouder of hangkast. Zo transformeert u uw
garage of schuur eenvoudig in een handige werkplaats voor elke thuisklusser.
In het assortiment vindt u ook archiefkasten van Filex Workplace waarmee uw
werkplek netjes en geordend blijft. Elk legbord heeft een draagkracht van 60 kg
waardoor u de nodige ordners, mappen en andere kantoorartikelen kunt opbergen
in de Filex Workplace DK draaideurkasten.

Compacte verpakking
Moet u de kast een trap op tillen of door een smalle
deur zien te krijgen? Geen enkel probleem met de
producten van Filex Workplace! Alle producten
binnen het Filex Workplace assortiment worden
ongemonteerd geleverd in een compacte verpakking.

Eenvoudige montage

Bij de aanschaf van een Filex Workplace
werkbank of archiefkast ontvangt u een duidelijke
montagehandleiding waardoor u in een handomdraai
de werkbank of kast in elkaar kunt zetten.
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Voor de inrichting van uw

Garage of schuur
Kantoor

workplace

