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Descrição

A série de alta segurança Carthago tem a
certificação de grau I de resistência a roubo de
acordo com o padrão UNE-EN1143. Seu
equipamento completo e recursos o tornam ideal
para ser usado em casas e empresas.

Para cobrir as necessidades deste último, alguns
dos modelos têm a opção de "slot anti-pesca ",
que permite depositar títulos sem ter que abrir a
porta do cofre.

Sistema de Fecho: Mecánico e Eletrónico.

Trava: trava de segurança de alta segurança VdS
Classe 1, EN 1300 (Sem chave de emergência)

Bloqueio eletrônico com: 2 códigos de usuário.

Atraso programável até 99 minutos, com janela de
abertura.

Espessura da porta: 10 mm. Porta de chapa de
aço.

Espessura do corpo: 40 mm.

Armadura de corpo feita de concreto anti-
vandalismo de alta resistência.

Parafusos: 8 a 10 x Ø25 mm.

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Cofres
Profissionais

 
 

Preço

Preço c/ desconto 1.544,27 €

Preço s/ desconto 1.715,85 €

S/Iva 1.255,50 €

 
 

Produto na Loja

 Cofre Alta Segurança Grau 1 Cartago
45

/pt/produto/cofre-alta-seguranca-grau1-cartago-45
/pt/produto/cofre-alta-seguranca-grau1-cartago-45


Proteção adicional por chapa de aço anti-
perfuração para a zona de bloqueio: manganês.

Cor: cinza metálico (RAL 7001).

Dimensões do slot: 20 x 200 mm.

Orifícios para a ancoragem: 2 paredes / 1
pavimento - Ø22mm.

Abertura da porta 180º.

Prateleiras: 1

Capacidade: 48L

Peso: 133 kg

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade):

Exterior: 450 x 520 x 440 mm

Interior: 370 x 440 x 330 mm

Uso Profissional.

Garantia: 3 anos Uso Doméstico ou 1 ano Uso
Profissional.

**Nota: O envio só inclui a entrega à porta do cliente
ao nível do solo (ao nível da rua).
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