
  

     

O Secure Safe Trend I foi concebido para proteger dinheiro e objectos de valor do risco de 
roubo. A versão Deposit foi concebida para permitir aos comerciantes e pequenos ne-

gociantes depositar facilmente dinheiro, cheques, etc. O cofre forte Secure Safe Trend 
I Deposit foi desenvolvido para permitir a guarda de notas, á medida que se vão 

acumulando no decorrer do dia de trabalho.

Modelos
O cofre forte Secure Safe Trend I Deposit encontra-se disponível em 

2 modelos, A fenda de depósito está situada na porta do cofre-forte e 
mede 170 x 15mm (largura x altura).

Construção
A gama Trend I vem equipada com uma porta em aço 

maciço de 8 mm e com um corpo em aço de 3 mm. 
É obtida uma segurança reforçada através de 

placas em aço temperado, que protegem 
a fechadura. A porta é reforçada com um 

revestimento cromado e com linguetas 
de 25 mm de diâmetro. A fenda de de-
pósito vem preparada com uma placa 
anti-recuperação, em toda a largura, 
para impedir uma remoção não autori-

zada dos itens depositados.

Sistema de fecho
Os cofres fortes vêm equipados com uma fecha-

dura por chave com duplo palhetão ou com uma 
fechadura electrónica com código PIN (6 dígitos), com 

um visor LCD. A versão com fechadura electrónica tam-
bém vem equipada com uma activação mecânica, caso seja 

necessário proceder a uma abertura de emergência. A fecha-
dura electrónica apenas se encontra disponível no tamanho 32.

Características adicionais
Os cofres fortes podem ser fixados ao chão ou à parede, utilizando o kit 

de fixação incluído. Além disso, os cofres-fortes vêm, por norma, equipados 
com uma prateleira removível.

Design
A gama Trend apresenta linhas modernas e complementará qualquer ambiente de utiliza-

dor. Os cofres fortes apresentam um acabamento revestido a pó, de duas cores: cinzento-
claro e escuro.
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A política da SecureLine está em constante aperfeiçoamento. As especificações 
acima referidas poderão, por conseguinte, ser alteradas sem aviso prévio.

Modelo Ref.ª do artigo  Dimensões Externas (mm)  Dimensões Internas (mm) Volume Peso Linguetas Fenda de depósito 

  Altura  Largura  Profundidade Altura Largura Profundidade (litros) (kg)         (qtd)            (larg. x alt.)

TI-27Kdep    SL03000 270 350 345  260 340 290   26   20 2 170x15

TI-27Kdep   SL03001 320 440 395 310 430 340   46  32 2 170x15

Fechadura com chave

Modelo Ref.ª do artigo.  Dimensões Externas (mm)  Dimensões Internas (mm) Volume Peso Linguetas Fenda de depósito 

  Altura  Largura  Profundidade Altura Largura Profundidade (litros) (kg)         (qtd)            (larg. x alt.)

TI-32Edep  SL03012 320 440 395 310 430 340   46  32 2 170x15

Detalhes do produto

Fechadura electrónica


