
O Secure Filer classificador profissional para protecção de ficheiros contra o fogo. O  
Secure Filer tem uma elevada capacidade de armazenagem e foi concebido para escri-

tórios modernos.

Modelos
O Secure Filer com 25" de profundidade, encontra-se disponível com duas 

ou quatro gavetas. O modelo de duas gavetas, por exemplo, é suficiente-
mente compacto para ser colocado por baixo de uma secretária. A 

altura interna total disponível de cada gaveta, 291 mm, adequa-se 
a todos os tipos de ficheiros. Graças a barreiras separadas de 

material isolante no interior do classificador, os conteúdos 
de cada gaveta são protegidos independentemente con-

tra incêndios.

Certificado
A Gama Secure Filer é testada e certificada 

de acordo com a norma NT Fire 017 –  
60 Paper, permitindo uma hora de 

protecção dos documentos contra 
um fogo. Em caso de incêndio a 
temperatura no interior do classifi-
cador não será superior a 177 ºC.

Sistema de fecho
A segurança dos classificadores é garanti-

da por uma fechadura de chave única, para 
a qual são fornecidas duas chaves. Para en-

comendas superiores a uma unidade é possível 
calibrar todos os classificadores iguais para que pos-

sam ser abertos com a mesma chave. Cada gaveta vem 
preparada com um mecanismo para manter as gavetas 

individuais fechadas.

Design
O Secure Filer tem um acabamento moderno cinzento-prateado e um 

revestimento a pó electroestático para resistência contra a água. Os 
puxadores funcionais de cada gaveta incluem um sistema de etiquetagem 

para assegurar que os documentos guardados podem ser facilmente locali-
zados. Para além disso, os classificadores são construídos com um novo mate-

rial "leve", o que significa que podem ser colocados em áreas onde a colocação 
pode ser um problema.
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para protecção de documentos contra o fogo
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 2D           4D

Ref.ª do Ref.ª do         Dimensões externas (mm)             Dimensões internas (mm)* Resistência ao fogo     Volume Peso Armazenagem

modelo artigo Altura Largura Profundidade Altura Largura Profundidade de acordo com   (litros) (kg) linear (mm)

SF25’’-2D SL00902 734 544 638 291 387 481 NT Fire 017 – 60 Paper 108 120 962 
          

SF25’’-4D SL00903 1408 544 638 291 387 481 NT Fire 017 – 60 Paper   216 200 1924 
         

*Dimensões internas de cada gaveta
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Modelos

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

Detalhes do produto


