Série Fighter
Visite-nos em: www.cofresjr.com

A Série Fire Fighter II reúne novos standards de segurança e proteção contra o fogo. É o cofre ideal para
qualquer tipo de empresa.
Proteção contra incêndio (documentos) - Ensaiado segundo a norma sueca NT Fire 107- 90 Paper (modelos FS41E e FS2-42E, NT Fire 107 - 120 Paper (modelos FS-43E), que asseguram uma proteção anti-fogo até 2 horas.
Proteção contra incêndio (suportes digitais) - Ensaiado segundo a norma MIC—DIP120—60DM, que
proporciona uma proteção contra o fogo até 60 minutos para suportes digitais tais como DVDs e Pen drives.
Fechadura - Equipado com uma avançada fechadura eletrónica de alta segurança com visor LED. Para uma
maior segurança, a fechadura digital conta com duplo controlo, código encriptado e retardo de abertura
programável.

Acessórios - Cada equipamento possui uma prateleira ajustável em altura e um compartimento interior com
chave.
Cor - Acabamento em pintura de alta qualidade resistente a arranhões RAL 9003 (Branco).

Garantia pós-incêndio - Em caso de incêndio substituímos de forma gratuita* o seu equipamento Fire
Fighter.

Modelos

FS-41E

FS-41E

FS-42E

FS-43E

Dimensões exteriores (mm)

720x500x500

905x520x520

1145x655x560

Dimensões interiores (mm)

510x375x330

670x380330

880x475x350

Peso (kgs)

89

121

208

Volume (L)

63

84

145

FS-43E

FS-42E

* - Exclui despesas de transporte do novo equipamento
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Os equipamentos série Fighter são fabricados em chapa de aço galvanizado com fecho hermético entre a
porta e o corpo do cofre. O seu desenho especial impede que o fogo e o fumo deteriorem o conteúdo do
equipamento. Para além disso, a Série Fighter conta com o isolamento de um material altamente resistente às
elevadas temperaturas protegendo assim o interior do cofre.
Todos os modelos dispõem de prateleira ajustável em altura dispondo a totalidade da capacidade interior do
cofre em função das necessidades. Ideal para proteção de documentos importantes tais como apólices de
seguros, passaportes, documentos bancários, etc.
Ensaiadas até 120 minutos, a série Figther encontra-se homologada por diversas entidades especialistas em
certificação de equipamentos.
Garantimos de forma gratuita* a substituição do cofre Fighter em caso de incêndio. Uma demonstração na
confiança deste exclusivo produto.

* - Exclui despesas de transporte do novo equipamento
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