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DESIGNAÇÃO 
Cacifos compacto puro 100% fenólico. 
Espessura opcional: 8/10/12 mm 
 

MODELOS 
STANDARD 

Modelação de 1/2/3 colunas. Número de portas variável. Ver “Modelação Standard” 
Executamos projetos por medida. 
 

DIMENSÕES 

Altura: 1560/1830mm + 150mm (pés) 
Largura: 300/400/500mm/600mm 
Profundidade: 465mm 
Outras medidas sob consulta 
 

CONSTITUIÇÃO 

Construídos integralmente, por painéis maciços de termolaminados de alta 
densidade de fibras celulósicas, impregnadas em resinas fenólicas 
termoendurecidas, hidrófugas, retardantes ao fogo, e anti-bacterianas. 
 

PORTAS 
Portas com acabamento boleado e polido e cantos arredondados. As dobradiças 
são em aço inox com fixação embutida na porta e de montagem oculta. 
 

CORPO 
Constituída por 2 laterais, 1 fundo, 1 topo, 1 separador interior e prateleira (opção). 
Em painéis de 10mm não são utilizados perfis de alumínio. 
 

SEPARADORES 
(laterais, fundos, 

topos) 

Os painéis são fixos através de entalhe fresado e malhetado, unidos com parafusos 
antioxidantes, o que confere uma solidez e acabamento superior. 

SEPARADORES 
Interiores 

Separam fisicamente os cacifos do mesmo módulo com painel em fibra fenólica, 
fixos através de entalhe fresado e malhetado, unidos com parafusos antioxidantes, 
nas laterais e nas costas. 
 

COSTAS 
Chapas de Fibra Fenólica de 4mm espessura aparafusada á estrutura do corpo 
principal através de ranhura fresada. 
 

PÉS 
Reguláveis em altura, não oxidantes. 
Fabricados em resina plástica injectada. 
 

FECHADURA 
Disponíveis em várias opções: Standard com chave, Moedeiro, Moedeiro/Cartão, 
Moedeiro/Mealheiro, Fechadura p/Cadeado Mod.C, Lingueta p/Cadeado. 
 

VARÃO P/ 
CABIDE 

Varão interior em PVC, termoresinado, anticorrosivo com fixação embutida. 

EQUIPAMENTOS 
OPCIONAIS 

Cabides em resina plástica ou metálica com tratamento anti-oxidante. 
Pulseira em lona Perlon com fecho PVC / Pulseira espiral 
Chapas numeradas em PVC. 
Sapateira (só possível nos módulos de 1 e 2 portas na vertical). 
Rodapé e plano inclinado. 

Os cacifos fenólicos AFFSPORTS têm 15 Anos de Garantia! 
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Fechaduras e equipamento para cacifos fenólicos 

Artigo/ ref: Descrição 

Fechadura mod.H  
Ref: AFF-FECHMH 

 

Fechadura para cadeado Modelo H, em Zamak. Resistente á 
humidade e corrosão. Com sistema antispin.  
Possibilidade de utilização para substituição de sistemas 
existentes. 

Cadeado de código  
Ref: AFF-CADCOD 

 

Cadeado de código, com 3 disco de combinação. 
Programação de código personalizada. 

Fechadura Standard  
Ref: AFF-FECHSTAND 

 

Fechadura Standard de uso universal, anti corrosiva. 
2 chaves, cilindro extraível com 
2650 combinações diferentes. Admite numeração na chave. 

Deposito moedeiro 
Ref: AFF-DEPMOE 

 

Depósito moedeiro, metálico com chave tubular de 
segurança; pode ser adaptado a fechadura moedeiro 
standard. 
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Fechadura para Cadeado  
Ref: AFF-FECHCAD 

 

Fabricado em aço cromado. Fixado por parafuso no interior 
do cacifo. Sistema de aplicação e uso universal. Permite a 
utilização de qualquer cadeado. Cadeado não incluso. 
Diâmetro do olhal 8mm 

Fechadura para Cadeado  
Ref: AFF-FECHMO 

 

Fechadura de moeda para cacifo, fabricado em PVC, e 
interior anticorrosivo.  
Funciona com moedas de 1€. Quando se abre o cacifo, a 
chave mantem-se na fechadura, e a moeda é recuperada. 

Numeração chave cacifo 
Ref: AFF-NR-CHAV 

 

Numeração mecânica na chave da fechadura do cacifo. 
Deve indicar na encomenda qual a numeração a imprimir 
 

Numeração porta cacifo 
Ref: AFF-NR-PORT 

 

Placa numerada de PVC negro com numeração em baixo 
relevo 
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Pulseira porta chaves 
Ref: AFF-PULS 

 

Pulseira espiral de matéria plástica extensível e resistente. 
Possibilidade de numeração diretamente na chave do cacifo. 
Cores sortidas. Pack 50 unidades 

Cabide multifunções 
Ref: AFF-CAB 

 

Cabine multifunções, com sapateira, em resina termo 
plástica, injetada e inquebrável. Modelo Maxi 

 

Dimensões e Medidas 

As medidas apresentadas podem apresentar tolerâncias dimensionais máximas até 10mm por 
cada corte/topo para esquadrinhamento das peças - norma EN 438 2-6 / EN 438 -2-8. 

Nota: 

No intuito de melhorar a qualidade dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar em 
qualquer altura e sem pré-aviso, as características técnicas da nossa produção. Os esboços, 
esquemas, fotos e textos dos catálogos são dados a titulo puramente indicativo, e em nenhum 
caso serão considerados como contratuais. 

http://www.affsports.pt/

