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Modelo n.º 608EURD
Cadeado com corpo de latão maciço com 85
mm de largura

   

Ficha do produto:
Ver ficha do produto (608EURD)

Ideal para:

Portões e
vedações
residenciais

Unidades de
auto
armazenamento

Abrigos, oficinas
e garagens

Perguntas:

Contacte-nos

Nível de segurança:Nível de segurança:

Segurança média a
alta:
Recomendado para
utilização geral em
exteriores (exceto para
cadeados eletrónicos
1500eURDBLK e 4400EURD)

Visão geral e características +

Especificidades do produto +

Reparação e apoio +

Produtos e acessórios relacionados +

Histórias reais de clientes +

CASA E PARTICULARES

Pela casa

Desporto e lazer

Duas rodas

Viagem

Veículo

Segurança de armazenamento

Escolha o seu produto

Todos os produtos para o lar e
particulares

EMPRESAS E INDÚSTRIA

Soluções de segurança

Segurança comercial

Cofres e segurança de
armazenamento

Ferragens de portas

Registe-se para novidades

Escolha o seu produto

Todos os produtos para empresas
e indústria

REPARAÇÃO E APOIO

Perguntas frequentes

Chave perdida

Combinação perdida

Registar chave ou combinação

Especificações de design

Pedidos online de distribuidores

Seguimento do pedido

Vídeos explicativos e instrutivos

Imagens Master Lock

Imagens American Lock

Contacte-nos

SOBRE NÓS

A nossa história

"Anunciado na televisão"

Anúncios do Super Bowl

Gabinete de imprensa

Quem somos

Representações

MAIS SÍTIOS MASTER LOCK

Master Lock EUA

Love Master Lock

Cofre Sentry

Master Lock Vault

Cadeados Master Lock
Bluetooth

Master Lock  Safety Solutions

®

®

® ™

LIGUE-SE A NÓS
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CASA E PARTICULARES

Todos os produtosTodos os produtos Pela casaPela casa Desporto e lazerDesporto e lazer Duas rodasDuas rodas ViagemViagem VeículoVeículo Segurança de armazenamentoSegurança de armazenamento

EMPRESAS E INDÚSTRIA REPARAÇÃO E APOIO ONDE COMPRAR Pesquisar nome ou n.º produto 
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