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Na Yale, à mais de duzentos anos que 
cuidamos das casas e dos pertences das 
pessoas. Entendemos que a forma mais 
verdadeira de segurança é a liberdade 
para desfrutar a vida ao máximo, sem se 
preocupar.

A Coleção de Cofres da Yale foi projetada 
para fornecer exatamente isso. Como 
uma marcas de segurança mais 
reconhecido e preferida do mundo, 
seguimos a nossa missão de ajudar os 
consumidores a viverem a vida de forma 
mais despreocupada. Então, 
combinamos as últimas tecnologias e 

materiais, com séculos de experiência 
para criar cofres que atendam às os 
requisitos mais exigentes. 

Hoje a Yale é a marca por trás das 
fechaduras de todos designs e funções 
em mais de 125 países. Em todo o 
mundo, as pessoas estão ativamente a 
proteger a sua casa ou seu negócio  com 
o nome em que confiam mais, Yale. É por 
isso que chamamos orgulhosamente Yale 
“a fechadura favorita do mundo”.
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SEGURANÇA MÁXIMA

COFRES MOTORIZADOS DE 
SEGURANÇA MÁXIMA
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Que pertences você deseja proteger?

Jóias Relógios Passaportes Documentos 
importantes

Dispositivos 
Smart

Chaves Computador 
portátil

Câmera



Na Yale, orgulhamo-nos de proteger as coisas que mais 
importam para você. Os cofres motorizados de segurança 
máxima manterão os seus pertences mais importantes 
seguros e protegidos com uma placa anti-perfuração 
adicional em áreas-chave e uma porta cortada a laser para 
proteção contra uso de ferramentas para abrir o cofre para 
segurança máxima.

Você pode obter acesso rápido com o código PIN e 
afugentar qualquer visitante indesejado com bloqueio 
por um minuto após três tentativas incorretas. Esta gama 
também foi aprovada Sold Secure Silver & SKG ** fornecer 
o melhor em segurança.

A luz interna oferece uma visibilidade clara dos seus objetos 
de valor e os ganchos internos permitem manter as suas 
coisas organizadas e claramente exibidas.

Sejam os documentos da sua nova casa ou um artigo 
sentimental, temos o cofre indicado para si.

Características principais

• Placa anti-furação e porta cortada a laser para 
proteção contra o uso de ferramentas para abrir o 
cofre, para segurança máxima

• Bloqueio por um minuto após três tentativas 
incorretas

• Teclado de LCD claro com acesso por código PIN

• Luz interna para o conteúdo ser facilmente visto

Características adicionais

•  Mecanismo de bloqueio motorizado com duas 
trancas anti-serra (20 mm)

•  Fechadura mecânica de segurança máxima, que 
inclui 1 chave

•  Você tem a opção de usar uma bateria de 9V para 
obter acesso de emergência ao seu cofre (bateria de 
9V não incluída)

•  Mecanismo de abertura automática da porta
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COFRES MOTORIZADOS DE 
SEGURANÇA MÁXIMA

Cofres Motorizados de 
Segurança Máxima

Dimensões Exteriores A520xL350xP360mm

Dimensões Interiores A510xL337xP290mm

Peso Liquido 28kg

Volume 49.8 Litros

Dimensões Exteriores A250xL350xP300mm

Dimensões Interiores A240xL337xP230mm

Peso Liquido 15.7kg

Volume 18.6 Litros

Dimensões Exteriores A200xL480xP350mm

Dimensões Interiores A190xL467xP280mm

Peso Liquido 18kg

Volume 24.8 Litros

Dimensões Exteriores A400xL350xP340mm

Dimensões Interiores A390xL337xP270mm

Peso Liquido 22kg

Volume 35.5 Litros

YSEM/250/EG1 YLEM/200/EG1 YSEM/400/EG1

COFRE MOTORIZADO 
SEGURANÇA MÁXIMA 
RESIDENCIAL

COFRE MOTORIZADO 
SEGURANÇA MÁXIMA
LAPTOP

COFRE MOTORIZADO 
SEGURANÇA MÁXIMA
ESCRITÓRIO

YSEM/520/EG1

COFRE MOTORIZADO 
SEGURANÇA MÁXIMA
PROFISSIONAL

COFRES MOTORIZADOS DE 
SEGURANÇA MÁXIMA
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COFRES MOTORIZADOS DE 
SEGURANÇA MÁXIMA
IMPRESSÃO DIGITAL

Cofres de Segurança 
Máxima Impressão Digital

COFRES MOTORIZADOS DE 
SEGURANÇA MÁXIMA
IMPRESSÃO DIGITAL

Dimensões Exteriores A520xL350xP360mm

Dimensões Interiores A510xL337xP290mm

Peso Liquido 28kg

Volume 49.8 Litros

Dimensões Exteriores A250xL350xP300mm

Dimensões Interiores A240xL337xP230mm

Peso Liquido 15.7kg

Volume 18.6 Litros

Dimensões Exteriores A200xL480xP350mm

Dimensões Interiores A190xL467xP280mm

Peso Liquido 18kg

Volume 24.8 Litros

Dimensões Exteriores A400xL350xP340mm

Dimensões Interiores A390xL337xP270mm

Peso Liquido 22kg

Volume 35.5 Litros

YSFM/250/EG1 YLFM/200/EG1 YSFM/400/EG1

COFRE MOTORIZADO 
SEGURANÇA MÁXIMA 
IMPRESSÃO DIGITAL
RESIDENCIAL

COFRE MOTORIZADO 
SEGURANÇA MÁXIMA 
IMPRESSÃO DIGITAL
LAPTOP

COFRE MOTORIZADO 
SEGURANÇA MÁXIMA 
IMPRESSÃO DIGITAL
ESCRITÓRIO

YSFM/520/EG1

COFRE MOTORIZADO 
SEGURANÇA MÁXIMA 
IMPRESSÃO DIGITAL
PROFISSIONAL

Fornece segurança reforçada com placas anti-perfuração 
para proteção contra ataques e acesso de impressões 
digitais, com a capacidade de armazenar até 100 
impressões digitais para segurança máxima.

Obtenha acesso não apenas com um sensor de impressão 
digital, mas também com PIN ou chave mecânica, para que 
você possa aproveitar a conveniência de três credenciais de 
abertura diferentes.

Combine o acesso rápido e uma porta cortada a laser para 
proteção contra o uso de ferramentas para abrir o cofre 
para segurança máxima. Você também pode espantar 
qualquer visitante indesejado com o bloqueio por um 
minuto após três tentativas incorretas. Esta gama também 
foi aprovada Sold Secure Silver & SKG ** fornecer o melhor 
em segurança.

Seja a sua câmera para capturar os momentos especiais ou 
um artigo sentimental, temos o cofre indicado para si 

Características principais

• Acesso por impressões digitais, capacidade de 
armazenar até 100 impressões digitais

• Placa anti-furação e porta cortada a laser para 
proteção contra o uso de ferramentas para abrir o 
cofre, para segurança máxima

• Bloqueio por um minuto após três tentativas incorretas

• Luz interna para o conteúdo ser facilmente visto

• Prateleiras e ganchos internos

Características adicionais

• Teclado de LCD claro com acesso por código PIN

• Mecanismo de bloqueio motorizado com duas trancas 
anti-serra (20 mm)

• Fechadura mecânica de segurança máxima, que inclui 
1 chave

• Você tem a opção de usar uma bateria de 9V para 
obter acesso de emergência ao seu cofre (bateria de 
9V não incluída)

• Mecanismo de abertura automática da porta



Dimensões Exteriores A400xL350xP340mm

Dimensões Interiores A392xL345xP285mm

Peso Liquido 17kg

Volume 38.5 Litros

YSEB/400/EB1

COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA
ESCRITÓRIO

Dimensões Exteriores A200xL480xP350mm

Dimensões Interiores A192xL475xP295mm

Peso Liquido 13.7kg

Volume 26.9 Litros

Dimensões Exteriores A200xL350xP200mm

Dimensões Interiores A192xL345xP145mm

Peso Liquido 8.5kg

Volume 9.6 Litros

YLEB/200/EB1 YSEB/200/EB1

COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA
LAPTOP

COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA
COMPACT

Dimensões Exteriores A250xL350xP300mm

Dimensões Interiores A242xL345xP245mm

Peso Liquido 12.1kg

Volume 20.5 Litros

YSEB/250/EB1

COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA
RESIDENCIAL

COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA

Mantenha os seus pertences mais importantes em 
segurança com os cofres motorizados de alta segurança, 
com uma porta cortada a laser para proteção contra o uso 
de ferramentas para abrir o cofre para maior segurança e 
com um código PIN para obter acesso rápido ao seu cofre.

A luz interna oferece uma visibilidade clara dos seus objetos 
de valor e os ganchos internos permitem manter as suas 
coisas organizadas e claramente exibidas.

Seja a sua câmera para capturar os momentos especiais ou 
um artigo sentimental, temos o cofre indicado para si.

Características principais

•  Porta cortada a laser para proteção contra o uso 
de ferramentas para abrir o cofre para segurança 
reforçada

•  Bloqueio por um minuto após três tentativas incorretas

•  Teclado de LCD claro com acesso por código PIN

•  Luz interna para o conteúdo ser facilmente visto

Características adicionais

•  Mecanismo de bloqueio motorizado com duas trancas 
anti-serra (20 mm)

•  Fechadura mecânica de alta máxima, que inclui 1 
chave

•  Você tem a opção de usar uma bateria de 9V para 
obter acesso de emergência ao seu cofre (bateria de 
9V não incluída)

•  Mecanismo de abertura automática da porta

Cofres Motorizados 
de Alta Segurança
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COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA
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Dimensões Exteriores A400xL350xP340mm

Dimensões Interiores A392xL345xD285mm

Peso Liquido 17kg

Volume 38.5 Litros

YSFB/400/EB1

COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA
IMPRESSÃO DIGITAL
ESCRITÓRIO

Dimensões Exteriores A200xL480xP350mm

Dimensões Interiores A192xL475xP295mm

Peso Liquido 13.7kg

Volume 26.9 Litros

Dimensões Exteriores A200xL350xP200mm

Dimensões Interiores A192xL345xP145mm

Peso Liquido 8.5kg

Volume 9.6 Litros

YLFB/200/EB1 YSFB/200/EB1

COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA
IMPRESSÃO DIGITAL
LAPTOP

COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA
IMPRESSÃO DIGITAL
COMPACT

Dimensões Exteriores A250xL350xP300mm

Dimensões Interiores A242xL345xP245mm

Peso Liquido 12.1kg

Volume 20.5 Litros

YSFB/250/EB1

COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA
IMPRESSÃO DIGITAL
RESIDENCIAL

COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA
IMPRESSÃO DIGITAL

Fornece segurança reforçada com porta de corte a laser 
para proteção contra o uso de ferramentas para abrir 
o cofre para maior segurança e acesso de impressões 
digitais, com a capacidade de armazenar até 100 
impressões digitais para alta segurança.

Obtenha acesso não apenas com sensor de impressão 
digital, mas também com PIN ou chave mecânica, para que 
você possa aproveitar a conveniência de três credenciais de 
abertura diferentes.

Combine acesso rápido e segurança reforçada com uma 
porta de corte a laser para proteção contra ataques e 
bloqueio por um minuto após três tentativas incorretas para 
assustar qualquer visitante indesejado.

Seja a sua câmera para capturar momentos especiais ou 
um artigo sentimental, temos o cofre indicado para si.

Características principais

•  Acesso por impressões digitais, capacidade de 
armazenar até 100 impressões digitais

•  Porta cortada a laser para proteção contra o uso 
de ferramentas para abrir o cofre para segurança 
reforçada

•  Bloqueio por um minuto após três tentativas incorretas

•  Luz interna para o conteúdo ser facilmente visto

Características adicionais

• Teclado de LCD claro com acesso por código PIN

•  Mecanismo de bloqueio motorizado com duas trancas 
anti-serra (20 mm)

•  Fechadura mecânica de alta máxima, que inclui 1 
chave

•  Você tem a opção de usar uma bateria de 9V para 
obter acesso de emergência ao seu cofre (bateria de 
9V não incluída)

•  Mecanismo de abertura automática da porta

Cofres De Alta Segurança 
Impressão Digital 

COFRES MOTORIZADOS DE 
ALTA SEGURANÇA
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Os cofres corta fogo da Yale foram projetados para sua 
absoluta tranquilidade. Toda a linha foi construída e testada 
para suportar calor intenso de 927 graus Celsius, humidade 
e resistir a ataques, garantindo que os seus documentos 
mais importantes estão em boas mãos.

Os cofres corta fogo da Yale são construídos com a mais 
recente tecnologia em isolamento de fogo, que fornece uma 
alta classificação de segurança e permite mais espaço para 
os seus objetos de valor dentro do cofre devido à espessura 
da parede mais fina.

Características principais

• Testado para mínimo de 1 hora de calor intenso a 972 
graus

• Abertura de emergência da bateria e sinal de alarme de 
bateria fraca (bateria de 9V não fornecida)

• O teclado de toque é ativado com mais de 1 bilião de 
códigos possíveis 

Características adicionais

• Você pode escolher o modo de bloqueio de 1 a 48 
horas para aumentar a segurança enquanto estiver 
ausente

• A opção de desligar o som ao inserir o código ou 
quando o cofre estiver a abrir

• Dobradiça protegida para segurança extra - Pontos de 
bloqueio em ambos os lados dos cofres, trancas de 
16 mm no quadro e trancas fixas de 18 mm no lado da 
dobradiça

Fire Safes
Dimensões Exteriores A352xL412xP363mm

Dimensões Interiores A260xL320xP234mm

Peso Liquido 31kg

Volume 19 Litros

Dimensões Exteriores A412xL352xP433mm

Dimensões Interiores A320xL260xP304mm

Peso Liquido 36kg

Volume 25.3 Litros

Dimensões Exteriores A514xL404xP440mm

Dimensões Interiores A410xP300xP300mm

Peso Liquido 53kg

Volume 36.9 Litros

YFM/352/FG2 YFM/420/FG2 YFM/520/FG2

COFRE CORTA FOGO PARA 
DOCUMENTOS 
RESIDENCIAL

COFRE CORTA FOGO PARA 
DOCUMENTOS 
ESCRITÓRIO

COFRE CORTA FOGO 
PARA DOCUMENTOS 
PROFISSIONAL

Dimensões Exteriores A695xL500xP500mm

Dimensões Interiores A515xL380xP330mm

Peso Liquido 90kg

Volume 64 Litros

Dimensões Exteriores A420xL352xP433mm

Dimensões Interiores A224xL157xP206mm

Peso Liquido 43kg

Volume 7.2 Litros

YFM/695/FG2 YDM/420/FG3

COFRE CORTA FOGO 
PARA DOCUMENTOS 
PROFISSIONAL XXL

COFRE CORTA FOGO 
DATA

COFRES 
CORTA FOGO

COFRES 
CORTA FOGO
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Os cofres para hóspedes de Yale são um complemento 
ideal para uma guest house, hostel, alojamento local, ou 
um quarto extra em sua casa. Com o visor LCD, é possível 
operar um código mestre de 3 a 6 dígitos ou se preferir 
pode criar um código de hóspede.

Quando se trata de trocar a bateria do cofre, estes cofres 
permitem que você faça isso com facilidade, pois possui 
uma bateria externa para sua conveniência.

Tem a opção de escolher entre um cofre pequeno, um de 
tamanho médio ou de laptop, para encontrar o cofre certo 
para as suas necessidades.

Características principais
• Abre com código PIN, código mestre ou chave
• Visor LCD e capacidade de operar um código principal 

de usuário ou código de convidado de 3 a 6 dígitos
• Bloqueio seguro por 5 minutos após 3 tentativas 

incorretas
• Pilhas posicionadas do lado de fora (não é necessário 

desbloquear o cofre para trocá-las)

Características adicionais

• Bloqueio eletrónico com puxador para fácil abertura
• Opção de desligar o som ao inserir o código ou quando 

o cofre estiver a abrir

Cofres Hotel

COFRES
HOTEL

Dimensões Exteriores A250xL350xP250mm

Dimensões Interiores A247xL347xP187mm

Peso Liquido 8.08kg

Volume 16 Litros

YSG/250/DB1

COFRES HOTEL  
MÉDIO

Dimensões Exteriores A200xL430xP350mm

Dimensões Interiores A197xL427xP287mm

Peso Liquido 10.4kg

Volume 24 Litros

YLG/200/DB1

COFRES HOTEL  
LAPTOP

Dimensões Exteriores A200xL310xP200mm

Dimensões Interiores A195xL307xP150mm

Peso Liquido 5.4kg

Volume 8.6 Litros

YSG/200/DB1

COFRES HOTEL  
PEQUENO

COFRES
HOTEL

2

2

2

15”
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Os cofres da gama básica oferecem um bom nível de 
segurança para pertences importantes como passaportes, 
certidões de nascimento, cartões, dinheiro e chaves.

O cofre possui um código de usuário de 3 a 8 dígitos 
que é fácil de programar e inclui uma chave mecânica de 
acionamento para acesso de emergência.

Os cofres estão disponíveis em vários tamanhos, desde 
mini a variantes para laptop. Há também cofres extras para 
escritórios, que incluem ganchos para armazenamento 
múltiplo de chaves e sistema de indexação. Permitindo 
que você escolha um cofre que melhor se adapte às suas 
necessidades.

Características principais
• Fechadura eletrónica com mais de 100.000 

combinações, código de 3 a 8 dígitos. O código do 
usuário pode ser números ou letras, por exemplo um 
nome ou palavra memorável

• Mecanismo de bloqueio: solenóide anti-colisão
• Chave emergência mecânica: x2 chave radial para abrir 

o cofre

Características adicionais

• Dois indicadores de luz LED, verde para abrir, vermelho 
por erro ou bateria fraca

• Botão de redefinição com um toque dentro do cofre 
para redefinir o código

Cofres Gama Básica

COFRES
GAMA BÁSICA

Dimensões Exteriores A170xL230xP170mm

Dimensões Interiores A160xL220xP110mm

Peso Liquido 3.8kg

Volume 4.2 Litros

YSV/170/DB1

COFRES GAMA BÁSICA*  
MINI

Dimensões Exteriores A250xL350xP250mm

Dimensões Interiores A240xL340xP200mm

Peso Liquido 8kg

Volume 16.3 Litros

YSV/250/DB1

COFRES GAMA BÁSICA  
MÉDIO

Dimensões Exteriores A200xL310xP200mm

Dimensões Interiores A190xL300xP150mm

Peso Liquido 5.4kg

Volume 8.6 Litros

YSV/200/DB1

COFRES GAMA BÁSICA  
PEQUENO

Dimensões Exteriores A390xL350xP360mm

Dimensões Interiores A380xL340xP310mm

Peso Liquido 14kg

Volume 40 Litros

YSV/390/DB1

COFRES GAMA BÁSICA  
GRANDE

Dimensões Exteriores A200xL430xP350mm

Dimensões Interiores A190xL420xP300mm

Peso Liquido 9.4kg

Volume 24 Litros

YLV/200/DB1

COFRES GAMA BÁSICA  
LAPTOP

COFRES
GAMA BÁSICA

24

24

24

24

24

*disponível em rosa, azul e preto
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Os cofres com alarme mantêm todos os seus pertences em 
segurança e oferecem segurança extra com o alarme de 
130dB integrado. Proteja informações confidenciais ou seus 
artigos pessoais mais valiosos com os nossos cofres de 
construção em aço sólido.

Características principais

•  O alarme integrado de 130dB é acionado se o cofre for 
violado ou após 3 tentativas incorretas de código

•  Fechadura eletrônica com mais de 100.000 
combinações, código de 3 a 8 dígitos. O código do 
usuário pode ser números ou letras por exemplo um 
nome ou palavra memorável

•  Chave e emergência mecânica: x2 chaves radiais para 
abrir o cofre

Características adicionais

•  Mecanismo de bloqueio: solenóide anti-colisão

 •  Dois indicadores de luz LED, verde para abrir, vermelho  
por erro ou bateria fraca

•  Botão de redefinição com um toque dentro do cofre 
para redefinir o código

Cofres Gama Básica 
com Alarme

COFRES GAMA BÁSICA 
COM ALARME

Dimensões Exteriores A200xL310xP200mm

Dimensões Interiores A190xL300xP150mm

Peso Liquido 5.4kg

Volume 8.6 Litros

YEC/200/DB1

COFRE BÁSICO COM 
ALARME PEQUENO

Dimensões Exteriores A250xL350xP250mm

Dimensões Interiores A240xL340xP200mm

Peso Liquido 8kg

Volume 16.3 Litros

YEC/250/DB1

COFRE BÁSICO COM 
ALARME MÉDIO

Dimensões Exteriores A200xL430xP350mm

Dimensões Interiores A190xL420xP300mm

Peso Liquido 9.4kg

Volume 24 Litros

YLC/200/DB1

COFRE BÁSICO COM 
ALARME LAPTOP

Dimensões Exteriores A390xL350xP360mm

Dimensões Interiores A380xL340xP310mm

Peso Liquido 14kg

Volume 40 Litros

YEC/390/DB1

COFRE BÁSICO COM 
ALARME GRANDE

ALARMED VALUE 
SAFES

24 24 24

24

15”
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O Cofre de Impressão Digital da Yale Safe fornece 
segurança para proteger seus pertences pessoais, além de 
facilitar a abertura usando a sua impressão digital.

Mantenha as suas informações confidenciais ou bens 
mais valiosos em segurança com o controle de acesso 
específico pessoal e a possibilidade de armazenar até 30 
impressões digitais.

Combine acesso rápido com abertura de impressão 
digital e segurança aprimorada com este novo cofre de 
construção em aço.

Cofre Impressão Digital

Dimensões Exteriores A250xL350xP300mm

Dimensões Interiores A240xL340xP250mm

Peso Liquido 9kg

Volume 20.4 Litros

YSF/250/DB1

COFRE IMPRESSÃO DIGITAL  
PEQUENO

COFRE 
IMPRESSÃO DIGITAL

COFRE 
IMPRESSÃO DIGITAL

Características principais

•  Três credenciais de acesso: impressão digital, código 
PIN ou chave

•  Acesso pessoal - específico, permitindo até 30 
impressões digitais

•  Registra 1 código PIN com mais de 100.000 
combinações

Características adicionais

•  Botão de reset com um toque dentro do cofre

•  Indicador de bateria fraca

•  Terminal externo de bateria de 9v (bateria de 9v não 
incluída) 2424



Dimensões Exteriores A130xL390xP210mm

Dimensões Interiores A80xL325xP170mm

Peso Liquido 7.5kg

Y-FLS0000

COFRE DE CHÃO

Características
• Compacto e discreto
• Os parafusos permitem a fixação a juntas 

sob as placas do piso
• Fácil de usar com chave mecânica de alta 

segurança

Additional features

•  Fundo forrado com material macio para evitar 
danos no conteúdo

Other Yale Safes
A Yale oferece uma gama adicional de cofres, dependendo do seu nível de necessidade de segurança. Quer você precise de 
um cofre totalmente instalado no chão, ou apenas um lugar seguro para guardar as suas chaves, pode manter os seus bens 
em segurançajust somewhere secure to keep your keys, we can keep your possessions safe. 
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OTHER YALE 
SAFES

OUTROS 
COFRES YALE

COFRE DE PAREDE

Dimensões Exteriores A230xL360xP150mm

Dimensões Interiores A210xL340xP100mm

Peso Liquido 8kg

YWV/230/KB1

Features

• Encaixe seguro dentro da parede
• Pode ser escondido atrás de uma imagem ou 

espelho
• Fácil de usar com chave de alta segurança

Additional features
• Inclui uma prateleira removível

Características

• Abre com código do usuário ou chave manual
• Porta-chaves ajustáveis   com sistema de indexação 

removível

Dimensões Exteriores A365xL300xP100mm

Dimensões Interiores A355xL290xP50mm

Peso Liquido 8kg

Dimensões Exteriores A550xL350xP130mm

Dimensões Interiores A540xL340xP80mm

Peso Liquido 13kg

YKB/365/DB1 YKB/550/DB1

CHAVEIROS ELETRÓNICOS
48 CHAVES

CHAVEIROS ELETRÓNICOS

CHAVEIROS ELETRÓNICOS
100 CHAVES



CHAVEIRO

25
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OTHER YALE 
SAFES

OUTROS 
COFRES YALE

Características

• Bloqueio por chave ou combinação

Dimensões A200xL160xP80mmDimensões A200xL160xP80mm

Dimensões A300xL240xP80mmDimensões A300xL240xP80mm

YKB/200/BB2YKB/200/CB2

YKB/540/BB2YKB/540/CB2

CHAVEIRO DE CHAVE 
20 CHAVES

CHAVEIRO COMBINAÇÃO
20 CHAVES

CHAVEIRO DE CHAVE 
46 CHAVES

CHAVEIRO COMBINAÇÃO
46 CHAVES

CAIXAS DE DINHEIRO

Dimensões A80xL152xP118mm Dimensões A90xL250xP180

Dimensões A90xL200xP160mm Dimensões A90xL330xP240

YCB/080/BB2 YCB/060/BB2

YCB/080/BB2 YCB/070/BB2

CAIXAS DE DINHEIRO
PEQUENO

CAIXAS DE DINHEIRO
GRANDE

CAIXAS DE DINHEIRO
MÉDIO

CAIXAS DE DINHEIRO
EXTRA GRANDE

Features

• Fornecido com 2 chaves e gaveta interior 
removível



You value it, We protect it.

SEGURANÇA STANDARD

ALTA SEGURANÇA

SEGURANÇA MÁXIMA

Que pertences você deseja proteger?Qual nível de segurança necessita?

Jóias Relógios Passaportes Documentos 
importantes

Dispositivos 
Smart

Chaves Computador 
portátil

Câmera



Voçe valoriza,
Nós protegemos.
www.yale.pt

Em todo o mundo, as pessoas procuram ativamente 
proteger tudo o que lhes interessa; casa, família, pertences 
pessoais ou os negócios com o nome em que mais 
confiam, Yale.


