
intimus UC15
COFRES PARA BALCÕES

A gama intimus de cofres 
para balcões adapta-
se a qualquer ambiente 
de trabalho oferecendo 
funcionalidade e segurança, 
evitando assim possíveis 
roubos imprevisíveis
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intimus UC15 - MAG2E

  Feito em aço de elevada qualidade com 2 mm espessura e na 
frente, gavetas, portas e aro, de 4 mm de espessura

  Incorpora duas gavetas na parte superior e de uma caixa de 
depósito na parte inferior

  A gaveta divide-se numa secção frontal com vários 
compartimentos para armazenar as notas de uso frequente 
e uma secção traseira com uma escotilha para introduzir o 
dinheiro excedentário na caixa de depósito

  A porta inferior está equipada com um sistema de abertura 
retardada com alarme sonoro e ótico

  Fixação ao pavimento

  Acabamento com tinta epóxi RAL 7032, de elevada resistência e 
esmaltada em estufa

  Dimensões: 650 mm de altura, 450 mm de largura e 490 mm de 
profundidade

intimus UC15 - COR2E

  Feito em aço de elevada qualidade com 2 mm espessura e na 
frente, gavetas, portas e aro, de 4 mm de espessura

  Incorpora duas gavetas na parte superior e de uma caixa de 
depósito na parte inferior, com guias telescópicas para um 
prático manuseamento do numerário

  A gaveta divide-se numa secção frontal com vários 
compartimentos para armazenar as notas de uso frequente 
e uma secção traseira com uma escotilha para introduzir o 
dinheiro excedentário na caixa de depósito

  A porta inferior está equipada com um sistema de abertura 
retardada com alarme sonoro e ótico

  Fixação ao pavimento.

  Acabamento com tinta epóxi RAL 7032, de elevada resistência e 
esmaltada em estufa

  Dimensões: 650 mm de altura, 350 mm de largura e 550 mm de 
profundidade
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*Tanto as especifi cações como o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio
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intimus UC 15 - MEC1

  Feito em aço de elevada qualidade com 2 mm espessura e na 
frente, gavetas, portas e aro, de 4 mm de espessura

  Incorpora uma ou duas gavetas na parte superior e de uma 
caixa de depósito na parte inferior

  A gaveta divide-se numa secção frontal com vários 
compartimentos para armazenar as notas de uso frequente 
e uma secção traseira com uma escotilha para introduzir o 
dinheiro excedentário na caixa de depósito

  A porta inferior está equipada com um sistema de abertura 
retardada com alarme sonoro e ótico

  Fixação ao pavimento

  Acabamento com tinta epóxi RAL 7032, de elevada resistência e 
esmaltada em estufa

  Dimensões: 650 mm de altura, 500 mm de largura e 490 mm de 
profundidade 

intimus UC 15 - CTE1R

  Feito em aço de elevada qualidade com 2 mm espessura e na 
frente, gavetas, portas e aro, de 4 mm de espessura

  Incorpora uma ou duas gavetas na parte superior e de uma 
caixa de depósito na parte inferior, com guias telescópicas para 
um prático manuseamento do numerário

  A gaveta divide-se numa secção frontal com vários 
compartimentos para armazenar as notas de uso frequente 
e uma secção traseira com uma escotilha para introduzir o 
dinheiro excedentário na caixa de depósito

  Escotilha frontal para depósitos rápidos

  A porta inferior está equipada com um sistema de abertura 
retardada com alarme sonoro e ótico

  Fixação ao pavimento

  Acabamento com tinta epóxi RAL 7032, de elevada resistência e 
esmaltada em estufa

  Dimensões: 500 mm de altura, 250 mm de largura e 350 mm de 
profundidade


