
Procura um cofre forte para guardar dinheiro, objectos de valor, computadores portáteis, 
etc.? Não procure mais.

O Secure Safe foi concebido para proteger o dinheiro e os objectos de valor do 
risco de roubo. Proporcionamos também um modelo concebido especialmente 

para a armazenagem de computadores portáteis. Os cofres fortes podem ser 
colocados em casa ou em qualquer ambiente profissional; o Secure Safe 

proporciona uma segurança efectiva, a um preço acessível. 

Modelos
O Secure Safe está disponível em 2 modelos. Monobloco e 

de parede. Existe um modelo especialmente desenvol-
vido para a protecção dos portáteis.

Construção
Os cofres fortes são construídos com uma 

porta sólida de aço de 5 mm e um corpo 
de aço de 2 mm. O mecanismo de 
linguetas possui duas linguetas com 
revestimento cromado e um diâmetro 
de 20 mm.

Sistema de fecho
O Secure Safe proporciona um sistema de 

fecho electrónico ou por chave. A fechadura 
electrónica com código PIN de fácil utilização 

pode guardar o seu código de acesso pessoal 
(3-8 dígitos). Em caso de emergência, o bloqueio pode 

ser cancelado electronicamente, com um código de emer-
gência, ou mecanicamente através de uma chave para emer-

gência fornecida. 

Características adicionais
O Secure Safe pode ser fixado ao chão ou à parede, utilizando o kit de 

fixação. Para além disso, todas as unidades vêm, por norma, equipadas com 
uma prateleira removível.

Design
A gama Secure Safe complementa qualquer ambiente de utilizador e é disponbilizada com 

um acabamento revestido a pó em cinzento-claro. O acabamento do teclado electrónico é em 
cinzento-escuro. 
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Secure Safe

Modelo Fechadura Ref.ª do artigo          Dimensões externas (mm)  Dimensões internas (mm) Volume Peso Prateleira 

   Altura Largura Profundidade Altura Largura Profundidade (litros) (kg) (qtd)

B-25K chave SL02300 250 350 250 245 345 200 17 14 1

B-25E electrónica SL02301 250 350 250 245 345 200 17 14 1

A política da SecureLine está em constante aperfeiçoamento. As especificações 
acima referidas poderão, por conseguinte, ser alteradas sem aviso prévio.

Detalhes do produto

Secure Laptop Safe

Modelo Fechadura Ref.ª do artigo          Dimensões externas (mm)  Dimensões internas (mm) Volume Peso Prateleira

   Altura Largura Profundidade Altura Largura Profundidade (litros) (kg) (qtd)

BL-23E electrónica SL01800 230 450 400 225 445 350 35 18 1

Secure Wall Safe

Modelo Fechadura Ref.ª do artigo          Dimensões externas (mm)  Dimensões internas (mm) Volume Peso Prateleira

   Altura Largura Profundidade Altura Largura Profundidade (litros) (kg) (qtd)

BW-23K chave SL02202 230 330 200 225 325 150 13 11 1


