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Két an toàn

Két cỡ S với độ sâu 5 cm là két nhỏ nhất trong tất cả những két được chào. Với 
kích cở của nó là thích hợp cho việc lưu trữ lượng hồ sơ nhỏ, những vật nhỏ 
quan trọng, đồ trang sức, phim ảnh và vân vân S

Độ sâu 5 cm

Két

Danh sách két

Cỡ 

Kích thước: 230x360x50 mm (rộng/dài/cao)
Thể tích: 4 140 cm3

Chịu lực: 25 kg 

Két cỡ M có độ sâu chưa đầy 9cm. Ngoài những hợp đồng và giấy tờ cá nhân 
htif két còn có thể chứa được những kỷ vật nhỏ và chúng tôi giới thiệu nó như 
là két lý tưởng cho cất dữ đồ trang sức và đồng hồ.  M

Độ sâu 8,8 cm

Két Cỡ 

Kích thước: 230x360x88 mm (rộng/dài/cao)
Thể tích: 7 286 cm3

Chịu lực: 25 kg 

Két cỡ L với độ sâu 12 cm là kích thước được sử dụng nhiều nhất. Cỡ này là rất 
thuận lợi cho việc cất giữ phim ảnh  và cũng phù hợp cho cất giữ những hợp 
đồng và tài liệu giày hơn. L

Độ sâu 12,3 cm

Két Cỡ 

Kích thước: 230x360x123 mm (rộng/dài/cao)
Thể tích: 10 184 cm3

Chịu lực: 25 kg 

Với độ sâu gần 16 cm thì két cỡ XL là phù hợp cho những đồ có thể tích lớn hơn. 
Nó không những chỉ phục vụ cho việc lưu trữ báo chí, mà còn để cất giữ những 
ổ cứng ngoài hay là những CD hoặc DVD lưu trữ.  XL

Độ sâu 15,8 cm

Két Cỡ 

Kích thước: 230x360x158 mm (rộng/dài/cao)
Thể tích: 13 082 cm3

Chịu lực: 25 kg 

Két XXL với độ sâu trên 18 cm là két lớn nhất trong nững két được chào hiện 
nay. Với cỡ đó nó thích hợp cho nhu cầu của các công ty, thêm nữa là chúng tôi 
khuyên nên sử dụng cho việc cất giữ các bộ sưu tập và những vật quí giá nhỏ.XXL

Độ sâu 18,6 cm

Két Cỡ 

Kích thước: 230x360x186 mm (rộng/dài/cao)
Thể tích: 15 401 cm3

Chịu lực: 25 kg 


