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Produtos

 para Bancos e

Transportadoras
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*As marcas acima estampadas 
são propriedade de cada usuário.

Lacres Tik 

        AFN/AWN



Criados para o deslocamento à curta distância de pequenas 
partidas de documentos e/ou valores.

Ideal para serviços prestados pelo “boy” junto a bancos e 
clientes.

Feitos em resistente material PVC.     
Reutilizáveis e 100% invioláveis.
Conjugam leveza com rapidez de manuseio.
Versão em PVC cristal para visualização do conteúdo interno.
Fechados com lacres de baixo custo Plik, no caso do Ballzip,
e Pratik CW-2 , no caso do Envelacre.

Aplicação:

Vantagens:

Envelacre

A mais nova, prática, econômica e anti-poluente solução em malotes 
de segurança para transporte de valores.

Transporte de numerário, cheques e outros valores.

Malotes plásticos semi-descartáveis e recicláveis.
Cada malote vem com seu porta-rótulo Leverlock  já ajustado 
ao aperto desejado.
Fechamento com selo de segurança SS-02, numerado com 
código de barras e/ou dígito verificador.
Não abre acidentalmente no calor do carro-forte ou no frio 
dos compartimentos dos aviões.

Aplicação:

Vantagens:

Sistema Leverlock*

*

Programa ELC de reciclagem:
Cada grupo de 10 malotes Ecolock , depois de usados inúmeras 
vezes e eventualmente avariados, será trocado por 1 malote novo. 
Esta promoção é válida para devolução do conjunto completo 
(malotes/porta-rótulos).

Selo Snapseal

Malote de Segurança Ecolock 

Envelopes Reutilizáveis Ballzip e Envelacre

Malote de Segurança Snapseal 

O porta-rótulo Leverlock foi
premiado com Medalha de Ouro
no Salão Internacional de Novas
Tecnologias e Invenções em
Genebra, Suiça.

Selo Pratik CW-2

Selo Plik

O leve malote Snapseal veio para substituir os pesados e anti-higiênicos 
malotes de lona convencionais que são fechados com zíper ou cinta de 
couro (violáveis pela costura ou pelo próprio zíper).

Transporte de correspondência e/ou valores.

Grande economia com frete a cada envio aéreo.
Lacrado com selo plástico com código de barras, de custo ínfimo,
eliminando o cadeado pesado e o controle de chaves.
Agiliza as operações de abertura e fechamento.
Fabricado em nylon Cordura, de alta resistência.
Anti-mofo, impermeável e com aditivo retardador de chamas.

Aplicação:

Vantagens:

Ballzip

Nota: O porta-rótulo Leverlock, com selos numerados SS-02 é também vendido 
separadamente, para fechamento de outros tipos de sacos e malas. Consulte-nos.



Versão reutilizável do Starlock, bastando substituir, 
a cada uso, seu pequeno selo de segurança Newlock 
por um novo. Funciona como envelope lacrável
e/ou pasta de arquivo, mediante aplicação 

para arquivamento frontal e lateral.

Aplicações:
Arquivo confidencial.          Envios postais.     
Vantagens:
Sua dupla função o torna econômico além de 
ecologicamente correto.    
100% inviolável, à prova de óleos, gases, mofo, 
                         calor e armazenamento prolongado.   
Fole de  32mm (documentos volumosos).   
Resiste ao rasgo e à punctura.
Opcional: Versão  em resistente material PVC.

**
Nota: O Arquivo Modular é composto por tubos de aço galvanizado e 
conexões de plastico. Consulte-nos.

frio intenso ou

Selo Newlock

Arquivo Modular Starlock Plus

Vantagens:
Elimina recontagem em “sangria de caixa”.
Agiliza prestação de contas e compensação de depósitos.
Imune à armazenagem prolongada.
À prova de gás congelante (freón) e secador de cabelo.
Elimina a possibilidade de abertura acidental.

O único envelope de real , porque não utiliza segurança
adesivos nem zíper e sim um fecho plástico 100% inviolável.
Aplicações:
Sangria de caixa.            Remessa de cheques, numerário e

                                          cartões de crédito.Depósitos noturnos.         
Documentação confidencial.Provas criminais.

Lacre plástico Starlock

*As marcas aqui
estampadas são 
propriedade de cada
usuário.

de aletas 

Aletas

Envelope com adesivo de segurança. Caso violado, surgirá
uma imagem antes escondida: VOID/VIOLADO.

Aplicações:
Transporte de correspondência e/ou valores.
Remessa de cheques.   
Documentos confidenciais.    
Vantagens:
O adesivo Void torna visível qualquer violação.       
Rápido e fácil manuseio.

Adesivo VOID

 Possível abertura acidental se exposto a temperaturas acima de
 30°C ou abaixo de -20°C.
 O armazenamento deverá ser feito com controle de temperatura.

Envelope Reutilizável e Sistema de 
Arquivamento Starlock Plus

Envelope de Segurança 
Starlock

Envelope com Adesivo de 
Segurança Void
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Feitos em polipropileno ou nylon, quando se exige uma maior resistência, esses selos,
fáceis de usar e recicláveis, substituem com melhor segurança os selos de chumbo e
outros selos plásticos comuns.

Saco de valores e correpondências confidenciais
Containers e caminhões
Universal: Qualquer compartimento a ser fechado.

Rápido e fácil manuseio.    
Abertura manual, sem ferramentas.
Aperto ajustável.     
Numeração com dígito verificador e/ou código de barras - 
Agiliza e elimina erros de transcrição numérica do selo no 
documento de controle. 

Sentrinel etiqueta evidenciadora de fraude

Selos de Segurança Tik AFN e AWN

Aplicações:

Vantagens:

Porta de caminhão.     
Coletores de caixas automáticas
Caixas de moedas ou fichas.
Containers. 

 
Fácil, 100% inviolável.
Reconhecida como padrão da indústria para coletores de numerários da caixas
automáticas.

O selo Sentrinel consiste em uma etiqueta adesiva com código de barras e recibo
numerado destacável, com impressão indelével.

Selos Securneck, Pullock e Riplock IML

Aplicações:

Vantagens:

Malotes de correspondências confidenciais e de valores.      
Containers e caminhões.
Caixas de moedas.
Cassetes “ATM”. 

 
Numeração e personalização moldadas em alto relevo no momento da injeção.
Opcional: Autenticador  elimina erros da transcrição numérica do selo no
documento de controle.
Variedade de tamanhos e tipos de fios de selagem.

Lacre em uma só peça, em polipropileno (Tik AFN) ou em policarbonato (Tik AWN) 
com personalização e numeração em alto relevo, moldada no momento da injeção 
do selo, o que torna sua reprodução impossível.

Numerados também em hot-stamp (Pullock e Riplock CNH).
Opcional: Protocolo destacável, uma 
exclusividade da ELC.    

Aplicações:

Vantagens:

AFN

AWN
policarbonato 

Selo Pullock Selo Securneck


