
  Série Fighter 

Visite-nos em: www.cofresjr.com 

Cofres JR - Soluções de Segurança    -   www.cofresjr.com  -  geral@cofresjr.com  -  22 7836239 

* - Exclui despesas de transporte do novo equipamento 

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) - Ensaiada segundo a norma sueca NT Fire 107- 90 Paper (modelos FS-

41E 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) - Ensaiada 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-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-41E FS-42E FS-43E 



  Série Fighter 
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* - Exclui despesas de transporte do novo equipamento 

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. 



  Série Data Combi 

Visite-nos em: www.cofresjr.com 
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* - Exclui despesas de transporte do novo equipamento 

Este cofre oferece proteção contra o fogo para documentos, suportes magnéticos e segurança na proteção de dinheiro e 

objetos de valor. Adequadas para uso doméstico ou empresarial. 

Proteção contra incêndio (documentos) - Ensaiada segundo a norma sueca NT Fire 017- 90 Paper (modelos DS-01E e DS-

02E), NT Fire 017 - 120 Paper, que asseguram uma proteção anti-fogo até 2 horas. 

Proteção contra incêndio (suportes digitais) - Ensaiada segundo a norma sueca NT Fire 017 90dis –90 minutos (DS01-E e 

DS02-E), NT Fire 017 120dis – 120 minutos (DS03-E) e  que proporciona uma proteção contra o fogo até 120 minutos para 

suportes digitais tais como DVDs ,Pen drives e bandas magnéticas. 

Prova de queda - Ensaio de queda desde 9,1m de altura e de resistência ao no caso de desabamento do solo causado pelo 

incêndio. 

Fechadura - Equipado com uma fechadura eletrónica REDL2 de alta segurança e fácil uso, com código até 16 dígitos. 

Acessórios - Cada equipamento possui uma prateleira ajustável em altura e um compartimento interior com chave. 

Cofre interior - O equipamento possui um compartimento interior anti-fogo para armazenamento de suportes digitais. 

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 Data Combi. 

Modelos DS-01E DS-02E DS-03E 

Dimensões exteriores (mm) 720x500x500 905x520x520 1145x655x560 

Dimensões interiores (mm) 510x375x330 670x380x330 880x475x350 

Peso (kgs) 97 129 222 

Volume (L) 63 84 145 

DS-01E DS-02E DS-03E 
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* - Exclui despesas de transporte do novo equipamento 

Os cofres da série DataCombi são fabricado em chapa de aço EGI de elevada qualidade. Combinado com a 

vanguardista tecnologia anti-fogo, oferecem a máxima segurança e inovação. 

O esforço tido no seu desenho resultou não só numa grande resistência contra intrusão, como também na 

simplicidade e facilidade de manuseamento. 

A combinação digital permite ao usuário a programação do seu código secreto de até 16 dígitos com 

comodidade para além de permitir a anulação do mesmo através do código mestre. 

Caso surja uma emergência, feche simplesmente a porta do equipamento e o sistema de fecho automático 

PAL fará o resto. 

Uma combinação de fitas de calafetagem oferecem uma defesa hermética contra a penetração do calor, 

gases e contaminantes químicos gerados em incêndio capazes de deteriorar o conteúdo do cofre. 

Através do acessório opcional PAD4 é possível a fixação do equipamento ao solo, aumentando a segurança 

do equipamento bem com o nível de segurança para efeitos de seguro. 

Garantimos de forma gratuita* a substituição do cofre Data Combi em caso de incêndio. Uma demonstração 

na confiança deste exclusivo produto. 



Série Titan

Visite-nos em: www.cofresjr.com 
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* - Exclui despesas de transporte do novo equipamento

A série Titan inclui cofres com resistência ao fogo e resistência a ataque por intrusão, capaz de satisfazer as necessidades 

básicas de particulares e empresas. 

Proteção contra incêndio (documentos) - Ensaiada segundo a norma NT Fire 017– 60 Paper, realizado no centro de provas 

sueco SP para uma proteção de até 60 minutos contra o fogo. 

Proteção contra incêndio (suportes digitais) - Ensaiada segundo a norma contra incêndios MTC - DIP - 60DM, para uma 

proteção de 60 minutos contra o fogo em suportes digitais, DVD’s, USB e cartões de memória. 

Prova de queda - Ensaio de queda desde 9,1m de altura e de resistência ao no caso de desabamento do solo causado pelo 

incêndio. 

Fechadura - Equipado com uma fechadura eletrónica com visor LED, com código de usuário programável até 6 dígitos. O 

dispositivo incorpora ainda um alarme que é activado em caso de intrusão ou por três tentativas erradas de isnerção do 

código. 

Acessórios - Os equipamentos Titan-72E e Titan-73-E possuem uma prateleira ajustável em altura e um compartimento 

interior extraível. 

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 Titan. 

Modelos Titan-71E Titan-72E Titan-73E 

Dimensões exteriores (mm) 308x410x342 420x352x433 522x404x440 

Dimensões interiores (mm) 220x330x225 320x260x304 410x300x300 

Peso (kgs) 26 36 53 

Volume (L) 16 25 36 

Titan-71E Titan-72E Titan-73E 



Série Firechief

Visite-nos em: www.cofresjr.com 
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* - Exclui despesas de transporte do novo equipamento

Proteção de segurança - Ensaiada segundo a norma europeia de segurança EN14450, obtendo a classificação 

de S1. 

Proteção contra incêndio (documentos) - Indicada para 30 minutos de proteção contra fogo. 

Fechadura - Equipado com combinação digital de alta segurança VDS Class 1 (SECU SELO-A) com retardo de 

abertura. 

Acessórios - Todos os equipamentos possuem prateleiras ajustáveis em altura. Como opcional, poderá ser 

incorporada um cofre interior (FSDP103) para proteção de suportes digitais. 

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 Firechief. 

Modelos FC-11E FC-12E FC-13E 

Dimensões exteriores (mm) 1240x670x525 1885x930x525 1885x1200x525 

Dimensões interiores (mm) 1045x545x412 1685x1100x412 1685x1100x412 

Peso (kgs) 109 193 230 

Volume (L) 235 580 764 

FC-11E FC-12E FC-13E 



  Série Firechief 

Visite-nos em: www.cofresjr.com 
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* - Exclui despesas de transporte do novo equipamento 

Quando o fogo ataca, nãó só destrói o edifício como toda a documentação essencial da empresa. 

Infelizmente, ao não preservar estes documentos vitais, conduz com frequência à destruição da própria 

empresa. Apesar da revolução dos computadores, é sempre necessário a conservação de grandes 

quantidades de papéis importantes. 

A resposta para este prolema é a série Firechief. 

A combinação de materiais isolantes de avançada tecnologia e o seu desenho inovador levou ao 

desenvolvimento da Série Firechief. 

Disponíveis em três tamanhos, os armários de segurança são construídos com uma espessura de parede de 

50mm. Esta espessura encontra-se preenchida com materiais isolantes de múltiplas camadas para 

assegurar a proteção de documentos. 

Todos os modelos estão equipados com prateleiras ajustáveis em altura. Está disponível de forma opcional 

Está disponível sob forma opcional cofre interior (FSP103) para proteção de suportes digitais. 

 

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

FSDP103 



  Série Vulcano 

Visite-nos em: www.cofresjr.com 
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Série de Cofres para proteção de documentos em formato papel. 

Proteção contra incêndio (documentos) - Ensaiada segundo a norma europeia LFS 60 P EN15659 que asseguram uma 

proteção anti-fogo até 60 minutos para documentos em formato papel. 

Isolamento - Paredes criadas com duas chapas de aço de alta resistência soldadas, com enchimento a cimento anti-calórico 

de resistência ao fogo. 

Fechadura - Equipado com uma fechadura eletrónica de alta segurança e fácil uso, com código de 4 a 6 dígitos. 

Acessórios - O modelo Vulcano 120 possui compartimento interior fechado com chave 

Cor - Acabamento em pintura de alta qualidade RAL 7035 (Branco) 

Espessura: 

 

Modelos 51 79 120 

Dimensões exteriores (mm) 510x445x425 790x485x450 1255x711x580 

Dimensões interiores (mm) 407x341x296 607x346x301 1034x546x418 

Peso (kgs) 51 109 250 

Volume (L) 41 109 236 

Vulcano 51 Vulcano 79 Vulcano 120 

Mod. 51 : 96mm 

Mod.79  : 96mm 

Mod.120: 117mm 

Mod. 51 : 52mm 

Mod.79  : 69mm 

Mod.120: 82mm 




