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Sabemos que é preciso se sentir seguro para confiar.
Por isso, nossa nova linha de cadeados é ideal
para você encontrar a tranquilidade que procura.
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CADEADOS DE
LATÃO MACIÇO

Alta qualidade para proteger.
Feitos a partir de matéria-prima resistente,
são perfeitos para atender a diferentes
necessidades e proporcionar mais tranquilidade.
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Cadeado de Latão LT20

Cadeado de Latão LT25

Cadeado de Latão LT30

Cód. Caixa Individual: 03009.0011.70

Cód. Caixa Individual: 03009.0012.70

Cód. Caixa Individual: 03009.0013.70

Cód. Blister: 03909.0011.70

Cód. Blister: 03909.0012.70

Cód. Blister: 03909.0013.70

Aplicação: ideais para locais
que exijam o uso de cadeados com
material de alta qualidade e robustez,
como portões, armários, gavetas, e
pequenos cofres

Ficha
Técnica

Acompanha 3 chaves de latão
com acabamento niquelado

Produzido conforme
a NBR 15271

Nomenclatura

Cadeado de Latão Maciço Escovado

Matéria-prima

Corpo usinado em latão maciço escovado,
com alta resistência mecânica

Gancho

Aço cementado resistente ao desgaste ou
tentativas de arrobamento

Garantia

5 anos*

*Garantia de 5 anos contra eventuais defeitos de fabricação e um ano
para acabamento, válida a partir da data da aquisição e comprovada por
meio de nota fiscal de compra
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CADEADOS DE
LATÃO MACIÇO

Alta qualidade para proteger.
Feitos a partir de matéria-prima resistente,
são perfeitos para atender a diferentes
necessidades e proporcionar mais tranquilidade.
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Cadeado de Latão LT40

Cadeado de Latão LT50

Cadeado de Latão LT60

Cód. Caixa Individual: 03009.0014.70

Cód. Caixa Individual: 03009.0016.70

Cód. Caixa Individual: 03009.0017.70

Cód. Blister: 03909.0014.70

Cód. Blister: 03909.0016.70

Cód. Blister: 03909.0017.70

Aplicação: ideais para locais
que exijam o uso de cadeados com
material de alta qualidade e robustez,
como portões, armários, gavetas, e
pequenos cofres

Ficha
Técnica

Acompanha 3 chaves de latão
com acabamento niquelado

Produzido conforme
a NBR 15271

Nomenclatura

Cadeado de Latão Maciço Escovado

Matéria-prima

Corpo usinado em latão maciço escovado,
com alta resistência mecânica

Gancho

Aço cementado resistente ao desgaste ou
tentativas de arrobamento

Garantia

5 anos*

*Garantia de 5 anos contra eventuais defeitos de fabricação e um ano
para acabamento, válida a partir da data da aquisição e comprovada por
meio de nota fiscal de compra
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CADEADOS DE

ALUMÍNIO

Street
Mais cor e segurança para
o dia a dia.
Ideais para quem busca por opções que unem
com perfeição estilo, qualidade e variedade.
3 cores para escolher a que mais combina
com a necessidade.
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Cadeado de Alumínio
AL20 Azul

Cadeado de Alumínio
AL20 Vermelho

Cadeado de Alumínio
AL20 Preto

Cód. Blister: 03909.0025.58

Cód. Blister: 03909.0026.58

Cód. Blister: 03909.0027.58

Aplicação: ideais para locais que
exijam o uso de cadeados de qualidade,
como armários, gavetas, malas de
viagem e pequenos cofres

Ficha
Técnica

Capa colorida para combinar
com a sua personalidade

Acompanha 3 chaves de latão
com acabamento niquelado

Azul, preto ou vermelho

Nomenclatura

Cadeado de Alumínio Color AL20

Matéria-prima

Corpo de alumínio revestido por uma capa plástica

Gancho

Aço cementado com acabamento cromado

Qualidade

Produzido conforme a NBR 15271

Garantia

5 anos*

*Garantia de 5 anos contra eventuais defeitos de fabricação e um ano
para acabamento, válida a partir da data da aquisição e comprovada por
meio de nota fiscal de compra
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CADEADOS DE

ALUMÍNIO

Street

COM
SEGREDO
NUMÉRICO

A combinação perfeita
para a rotina.
Segurança e praticidade, estes são os principais
benefícios destes cadeados. A segurança do
segredo numérico, e a praticidade de não
precisar de chave para abrir e fechar.
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Cadeado de Alumínio
Segredo AL20 Azul

Cadeado de Alumínio
Segredo AL20 Preto

Cadeado de Alumínio
Segredo AL20 Vermelho

Cód. Blister: 03909.0028.58

Cód. Blister: 03909.0029.58

Cód. Blister: 03909.0030.58

****
Aplicação: ideais para locais que
exijam o uso de combinação numérica,
como armários, gavetas, malas de
viagem e pequenos cofres

Ficha
Técnica

Corpo colorido para combinar
com a sua personalidade

Quatro dígitos que permitem
até 10 mil combinações

Nomenclatura

Cadeado de Alumínio Segredo Color AL20

Matéria-prima

Corpo de alumínio e gancho em aço
cementado com acabamento cromado

Qualidade

Produzido conforme a NBR 15271

Garantia

5 anos*

*Garantia de 5 anos contra eventuais defeitos de fabricação e um ano
para acabamento, válida a partir da data da aquisição e comprovada por
meio de nota fiscal de compra
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CADEADOS DE

ZAMAC

Street

COM
SEGREDO
NUMÉRICO

Fazem o estilo da segurança.
Aliando qualidade, design e cor, estes cadeados
possuem visual único. Opções que protegem e
também combinam com os diferentes gostos.
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Cadeado de Zamac
Z35 Azul

Cadeado de Zamac
Z35 Preto

Cadeado de Zamac
Z35 Vermelho

Cód. Blister: 03909.0031.59

Cód. Blister: 03909.0032.59

Cód. Blister: 03909.0033.59

***
Aplicação: ideais para locais que
exijam o uso de combinação numérica,
como armários, gavetas, malas de
viagem e pequenos cofres

Ficha
Técnica

Corpo colorido para combinar
com a sua personalidade

Três dígitos que permitem até
mil combinações

Nomenclatura

Cadeado de Zamac Segredo Color Z35

Matéria-prima

Corpo de zamac e gancho de cabo de aço
revestido com polímero

Gancho flexível

Versatilidade que possibilita inúmeras aplicações

Qualidade

Produzido conforme a NBR 15271

Garantia

5 anos*

*Garantia de 5 anos contra eventuais defeitos de fabricação e um ano
para acabamento, válida a partir da data da aquisição e comprovada por
meio de nota fiscal de compra
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CADEADOS DE

ZAMAC

Street

COM
SEGREDO
NUMÉRICO

Para viajar com tranquilidade.
Opções perfeitas para as personalidades que
amam conhecer novos territórios, sem precisar
se preocupar com nada.
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Cadeado de Zamac
TSA Acetinado
Cód. Blister: 03909.0034.59

***

TSA

Aplicação: ideais para itens
que exijam segurança, como
bagagens de viagem em geral

Ficha
Técnica

Entrada de chave especial, que permite a
abertura do cadeado por seguranças de portos
e aeroportos dos EUA. Assim, quando for
necessário abrir a mala, não é preciso danificá-la

Três dígitos que permitem
até mil combinações

Nomenclatura

Cadeado de Zamac TSA com Segredo Numérico

Matéria-prima

Corpo de zamac e gancho em aço
cementado com acabamento cromado

Qualidade

Produzido conforme a NBR 15271

Garantia

5 anos*

*Garantia de 5 anos contra eventuais defeitos de fabricação e um ano
para acabamento, válida a partir da data da aquisição e comprovada por
meio de nota fiscal de compra
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