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Cofre LGS

Maior conveniênciapara guardar objetos de valor!
Use os cofres eletrônicos dormakaba!



Independente do motivo da viagem o hóspede está 
sempre buscando conforto, segurança e conveniência.

Além de uma solução versátil e robusta composta por 
um sistema de gerenciamento e diversos modelos de 
fechaduras, a dormakaba também oferece modernos 
cofres para que o visitante possa guardar seus 
pertences com segurança e tranquilidade.

Garanta tranquilidade durante 
a estadia de seus hóspedes!

200 mm

DIMENSÕES

370 mm

420 mm

Medidas em milímetros

CARACTERÍSTICAS

• Travamento por senha  de 3 a 6 dígitos

• Display iluminado  

• Botões em borracha 

• Fechamento Motorizado 

• Retardo 5 minutos após 3 erros 
consecutivos na senha 

• Alerta de Bateria Fraca 

• Auditoria  dos últimos 1000 registros

• Permite abertura por chave Mecânica  

• Função mantêm porta aberta (hand held)

• Permite abertura por senha master 

• Possui iluminação Interna 

• Tipo de travamento por 2 pinos em aço sólido

• Batente com guia para fechamento preciso 

• Furação de fixação no fundo e/ou piso 

• Forração interna com carpete

• Caixa construída em lamina única, aumentando 
a resistência mecânica e exposição de solda 
à oxidação

• Cortes a Laser brindando maior precisão 
nos ajustes 

• Alimentação por 4 pilhas AA

• Dimensões Internas -  19A x 41L x 32P (cm)

• Peso  - 10kg

• Acabamento na cor grafite fosco

Caixa construída em 
lâmina única, maior 
resistência mecânica 
e exposição de solda 
à oxidação.

Recorte das portas 
a LASER, ajuste mais 
preciso, impede violação 
entre a porta e a carcaça.

Dobradiças de 2 pontos 
independentes, maior vão 
de entrada e área útil de 
armazenamento interno.

Travamento por 
dois pinos de aço.

Acabamento emborrachado 
dos batentes, 

fechamento sem folgas.

Forração 
interna em 
carpete. Permite 

abertura 
emergencial 
com chave 
mecânica.
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