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A New Safes Indústria Metalúrgica é referência em tecnologia 

de segurança. Fundada em 1997, possui grande experiência 

na fabricação e desenvolvimento de produtos e componentes 

que atendem de maneira eficiente os setores bancário, 

indústria e comércio. Uma equipe altamente especializada 

acompanha todo o processo, do desenvolvimento do 

protótipo até a versão final, garantindo assim a entrega de 

produtos com alta qualidade e desenvolvidos para atender 

as necessidades específicas do seu negócio.

Entre os equipamentos que oferecemos estão caixas de 

segurança para transporte de valores, cofres fortes, caixas 

fortes rearmáveis, cofres fortes para ATM e cash dispenser, 

portas e janelas fortes, portas de segurança e grades de 

proteção. 

Sempre atentos aos avanços tecnológicos e promovendo 

melhoria contínua de processos, estamos aptos a oferecer 

produtos que garantem segurança máxima aos seus valores.
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Oferecemos garantia pelo prazo de um ano na eventual 

falha de um produto adquirido. Mediante agendamento 

prévio, nosso técnico desloca-se ao local para diagnóstico do 

problema e execução dos serviços necessários para manter o 

funcionamento desejável de seu equipamento.

Assistência técnica
atendimento@newsafes.com.br

Tel.: (11) 2272-9607 

Comercial
comercial@newsafes.com.br

Tel.:  (11) 2272-9607 
(11) 2068-6861

A solicitação de serviços e orçamentos 
podem ser feitas através dos contatos:
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Linha Cofres Eletrônicos

Company

OfficePessoal Black

Empresarium

Office Top

Senha digital.

Alimentação com pilhas.

Cor branca ou preta.

Acabamento interno em carpete.

Acompanha kit de instalação.

Acompanha kit extra de energia para abertura de emergência.

Garantia de 1 ano.

Modelos e soluções específicas 
para cada necessidade.

Altura: 220mm
Largura: 350mm
Profundidade: 270mm
Peso aproximado: 9 kg

Altura: 240mm
Largura: 410mm
Profundidade: 300mm
Peso aproximado: 16 kg

Altura: 240mm
Largura: 410mm 
Profundidade: 420mm
Peso aproximado: 18 kg

Altura: 500mm
Largura: 410mm
Profundidade: 420mm
Peso aproximado: 31 kg

Altura: 360mm
Largura: 410mm
Profundidade: 420mm
Peso aproximado: 21 kg



5

Linha Standard

Ideal para comércios em geral: 
guarda de valores em passagem e instalação 
em locais de menor periculosidade.

Acabamento: fabricado em aço SAE 1010.
 
Prateleira: até 2 prateleiras.

Blindagem: concreto (a partir do NS 800S).

Segredo: mecânico de 3 combinações.

Fechadura: tetra.

Opcionais:

- Boca de lobo
- Fechadura eletrônica

Modelo

NS 400S

NS 500S

NS 600S

NS 800S

NS 1000S

Peso (Kg)

85

135

120

139

170

Medidas Externas (mm)

400 x 400 x 400

500 x 500 x 500

600 x 380 x 350

800 x 440 x 380

1000 x 440 x 380
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Linha NS

Acabamento: chapa de aço, com acabamento 
final em poliuretano líquido. 
 
Prateleira: até 3 prateleiras removíveis. 

Blindagem: concreto de alta resistência.

Segredo: mecânico de 3 combinações UL.

Fechadura: gorja dupla, protegida 
por trava automática (relock).

Ideal para proteção de bens de alto 
valor, indicado para locais de alta 
periculosidade. 

Opcionais:

- Chaves tubulares  
- Fechadura eletrônica  
- Boca de lobo

Modelo

NS 640

NS 800

NS 1000

NS 1200

NS 1500

Peso (Kg)

250

350

380

500

580

Medidas Externas (mm)

640 x 482 x 518

800 x 550 x 550

1000 x 550 x 550

1200 x 550 x 550

1500 x 550 x 550
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Linha Plus

Ideal para clientes que necessitam 
de extrema segurança.

Acabamento: chapa de aço, com acabamento final 
em poliuretano líquido. 

Prateleira: até 3 prateleiras removíveis.

Blindagem: concreto de altíssima resistência e blindagem 
química antimaçarico na porta.

Segredo: mecânico de 3 combinações com UL.

Fechadura: gorja dupla com UL, protegida por placa de 
aço temperada e trava automática (relock).

Ferrolhos: travamento em todas as faces da porta, 
acionados por dispositivo tipo CAME.

Opcionais:

- Fechadura eletrônica com certificado UL
- Fechadura mecânica do tipo tubular 
  com certificado UL
- Boca de lobo 

Modelo

NS 800 Plus

NS 1000 Plus

NS 1200 Plus

NS 1500 Plus

Peso (Kg)

380

570

780

950

Medidas Externas (mm)

800 x 550 x 500

1000 x 600 x 600

1200 x 600 x 650

1500 x 650 x 650
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Porta de Segurança

Fechadura com sistema tetrachave.

Acabamento em material antiferruginoso.

Opcionais:

- Visor a prova de balas
- Parte dianteira com fechamento 
  por meio de 3 ferrolhos acionados 
  por uma maçaneta anatômica
- Fechadura eletrônica

Báscula

Fechadura da porta externa com gorjas e palheta dupla.

Fechadura tetra na porta interna.

Ferrolhos bicromatizados.

Quadro interno, corpo de queda, antipesca e contrapeso.

Fechamento com sistema de travamento automático 
(relock sem fio), com disparo contra ataques nas partes 
lateral e frontal.

Tratamento antiferruginoso.
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Janela de Emergência

A segurança é realizada por meio de uma 
câmara de concreto de alta resistência.

Blindagem química antimaçarico.

Fechamento com 3 ferrolhos móveis de aço 
maciço para resistência na parte dianteira 
e 3 ferrolhos fixos no lado dos mancais.

Segredo mecânico, com 3 combinações 
numéricas e trava automática.

Fechadura mecânica de gorja e trava 
interna automática.

Acabamento com tratamento 
antiferruginoso.

Porta Forte

Opcionais:

- Frente revestida em aço inoxidável
- Fechadura eletrônica
- Gradil interno

A segurança é realizada por meio de blindagem 
química na câmara de concreto de alta resistência, 
dividida em oito seções, por meio de reforços em 
forma de “U”.

Segredo mecânico, com 3 combinações numéricas 
e trava automática.

Possui 2 fechaduras mecânicas de gorja com 
palhetas duplas e trava interna automática.

Fechamento com 5 ferrolhos móveis de aço 
maciço na parte dianteira + 5 ferrolhos fixos 
ao lado dos mancais.

Acabamento com tratamento antiferruginoso.
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Outros Produtos

- Escudo de Proteção

- Gaveta Malote

- Cofre ATM

- Guarda Volume

- Grades

Caixa Forte Rearmável

Dimensões conforme necessidade do cliente.

Fabricada com concreto e blindagem química
antimaçarico em todas as suas faces.

Paredes blindadas.

Piso em chapa de aço carbono na face externa,
com contrapiso de chapa de aço laminado a frio
e câmara intermediária preenchida com concreto.

Também possui blindagem química antimaçarico e
revestimento feito de borracha de plurigoma preta, 
colada no contrapiso.

Teto blindado com forro metálico de placa de aço
SAE 120 laminado a frio, com iluminação interna.
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Fast Shop

Itaú

Itautec

Jack Vartanian 

Magazine Luiza

Makro

Nordeste

Prosegur

Protege

Raia Drogasil

Ricoy Supermercados

RRJ

Russi Supermercados

Spoleto

TecBan

Transnacional

Principais Clientes

Amsterdam Sauer

Atacadão

Bradesco

Brinks

Burger King 

Bvlgari

Banco Safra

C&A

Casas Bahia / Ponto Frio

Casas das Alianças

Caixa Econômica

Carrefour

Cinemark

Cinépolis

Citibank

Diebold

Dolce & Gabbana

Drogaria São Paulo



Assistência técnica     Comercial      
atendimento@newsafes.com.br   comercial@newsafes.com.br  
Tel.: (11) 2272-9607      Tel.: (11) 2272-9607 / 2068-6861


