
O Secure Safe Deposit permite o depósito de dinheiro e artigos de valor sem ter de abrir 
primeiro a porta de segurança. Deste modo, torna-se mais fácil para os retalhistas 

e proprietários de pequenas empresas fazerem depósitos durante o horário do 
expediente sem colocar em risco funcionários e outros conteúdos do cofre. 

O Secure Safe Deposit oferece uma solução eficiente para o problema da 
acumulação de notas bancárias ao longo das horas de expediente, antes 

do depósito, e ao problema de proteger dinheiro no cofre principal no 
fecho do expediente.

Modelos
O Secure Safe Deposit está disponível em dois tamanhos. 

Cada tamanho está disponível com uma fechadura ou 
um fecho electrónico. A unidade de depósito está lo-

calizada acima da porta e permite depósitos com 
uma largura máxima de 265 mm, 80 mm de 

altura máxima e 150 mm de profundidade 
máxima.

Construção
O Secure Safe Deposit é formado 
por uma placa de porta em aço ma-

ciço de 10 mm e um corpo de aço de 
6 mm. A porta está fixa por parafusos 

cromados com 20 mm de diâmetro que ac-
tuam nos três lados da porta. Uma placa fixa 

a toda a altura suporta o lado da dobradiça da 
porta. O mecanismo de depósito está protegido por 

três placas "anti-pesca" para prevenir a remoção não 
autorizada de artigos depositados.

Sistema de fecho
Todos os modelos estão disponíveis com uma fechadura de dupla 

ranhura ou um fecho electrónico de fácil utilização capaz de aceitar dois 
códigos de utilizador, podendo conter até oito dígitos cada um. O fecho elec-

trónico está ainda equipado com uma protecção mecânica de emergência.

Características adicionais
Os cofres fortes podem ser fixados ao chão, utilizando o kit de fixação incluído. Além 

disso, o modelo de maiores dimensões é fornecido com uma prateleira amovível.

Design
A gama Secure Safe Deposit possui um acabamento em dois tons com uma porta em cinza 

claro e o corpo em cinza escuro. Os acessórios da porta são cromados.

Secure Safe Deposit
para guardar dinheiro e objectos de valor, de forma segura
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Secure Safe Deposit
Modelos

 Tamanho 450 Tamanho 700
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Secure Safe Deposit

Modelo N.º Artigo             Dimensões externas (mm)   Dimensões internas (mm) Volume Peso

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

SSD-45K SL02550 455 340 380 240 325 305 24 54

SSD-45E SL02551 455 340 380 240 325 305 24 54

SSD-70K SL02552 700 340 380 480 325 305 48 74

SSD-70E SL02553 700 340 380 480 325 305 48 74

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

Detalhes do produto

 

   Altura Largura Profundidade

Abertura do depósito (tudo)  80 265 220

Abertura da porta tamanho 450  240 270 -

Abertura da porta tamanho 700  450 270 -

Projecção manípulo (tudo)  - - 50


