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Sertare de bani 
 
 
 

LIVRARE GRATUITĂ 
în maxim 24 de ore! 

 

GATA DE FOLOSIRE 
Pregătite cu mufă de  conectare la 
case de marcat Datecs. 

 

DIMENSIUNI MAI MARI 
LA PREȚURI MAI MICI. Încap lejer toate 
bancnotele românești. 

 

CALITATE SUPERIOARĂ 
Toate modelele au carcasă din metal. 
Clapetele sunt garantate pentru 1 
milion de utilizări. 

 

VARIANTE OPȚIONALE 
de culori și compartimentare. 

 

KIT MONTARE SUB MASĂ 
Pentru modelele de sertare mari. 
90 Lei, tva inclus. 

 

 

Sertar de bani Mini EK240 - Deschidere electrica 

Se incadreaza in spatii de doar 24 cm latime cu 28 cm adancime. 
Deschidere doar electrica din casa de marcat. Ideal pentru folosire 
impreuna cu casa de marcat Datecs DP25 BT. Buton pentru deschidere 
manuala de urgenta aflat sub sertar. 

 
Dimensiuni: latime 240 mm, lungime 280 mm, inaltime 85 mm                    
4 compartimente inguste pt bancnote (orizontale), 4 compartimente pentru 
monezi. 
Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Deschidere automata din casa de marcat sau POS (6/9V) 
Doua pozitii ale cheii: incuiat; descuiat pentru posibilitate deschidere electrica. 
Garantat la 1 milion de deschideri. Greutate: 1 kg 
Fabricat in China. 
Se livreaza pregatit cu mufa de conectare la casele de marcat Datecs (dotate 
cu interfata de conectare la sertare de bani). Modificam gratuit la comanda 
mufa de conectare pentru alte tipuri de case de marcat sau echipamente POS. 
Garantie: 1 an. 

 
Preț: 99 Lei 

Preț fără TVA: 82,5 Lei   
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 Sertar de bani Mic EK 300  

Dimensiuni reduse dar încăpător și pentru cele mai late bancnote. 
Deschidere manuală și automată. 
 

Dimensiuni: latime 300 mm, lungime 360 mm, inaltime 80 mm                     
3 compartimente cu clapeta pt bancnote, 4 compartimente pentru monezi. 
Latimea spatiului pentru bancnote: 84 mm. Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Deschidere automata din casa de marcat sau POS (12/24V) 
3 pozitii ale cheii: inchis; rotire pentru deschidere manuala; deschidere electrica. 
Clapetele pentru bancnote sunt din metal rezistent, testate la peste 1 milion de 
utilizari. Tava pentru marunt detasabila. Greutate: 3,5 kg 

Preț:  145 Lei 
Preț fără TVA: 120,97 Lei   

 
Sertar de bani Mini 

Se potrivește în cele mai înguste spații, încadrându-se sub casele de 
marcat Datecs MP55 sau a altor modele mai mici. Deschidere manuală 
și automată. 

 
Dimensiuni: latime 255 mm, lungime 325 mm, inaltime 100 mm                     
4 compartimente inguste pt bancnote (orizontale), 8 compartimente pentru 
monezi. Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Deschidere automata din casa de marcat sau POS (12/24V) 
3 pozitii ale cheii: incuiat; rotire pentru deschidere manuala; deschidere 
electrica. 
Greutate: 3 kg 

Preț: 155 Lei 
Preț fără TVA: 129 Lei   

 Sertar de bani Mediu MK 350  

Raport excelent dimensiuni/calitate/preț. Oțel gros și clapete rezistente. 
Deschidere manuală și automată. Disponibil și în variantă cu alarmă. 
 

Dimensiuni: latime 350 mm, lungime 410 mm, inaltime 90 mm                     
4 compartimente cu clapeta pt bancnote, 8 compartimente pentru monezi. 
Latimea spatiului pentru bancnote: 71 mm. Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Deschidere automata din casa de marcat sau POS (12/24V) 
Disponibil optional in varianta cu avertizare sonora la deschidere “bell alarm”. 
3 pozitii ale cheii: inchis; rotire pentru deschidere manuala; deschidere electrica. 
Clapetele pentru bancnote sunt din metal rezistent, testate la peste 1 milion de 
utilizari. Tava pentru marunt detasabila. Greutate: 4,4 kg 

Preț:  175 Lei 
Preț fără TVA: 145,83 Lei 

Varianta cu alarmă - Preț:  200 Lei 
Preț fără TVA: 166,67 Lei     

 Sertar de bani Mediu MK350T - Deschidere prin apasare 

Se deschide prin apasare si nu se deschide electric sau din cheie. Se 
incuie cu cheie pentru a impiedica accesul neautorizat. Otel gros si 
clapete rezistente. 
 

Dimensiuni: latime 350 mm, lungime 410 mm, inaltime 90 mm                     
4 compartimente cu clapeta pt bancnote, 8 compartimente pentru monezi. 
Latimea spatiului pentru bancnote: 71 mm. Culori disponibile: alb, negru. 
Se deschide prin apasarea usoara a partii frontale. 
Nu se deschide electric (din casa de marcat sau POS). 
2 pozitii ale cheii: inchis; deschis. 
Clapetele pentru bancnote sunt din metal rezistent, testate la peste 1 milion de 
utilizari. Tava pentru marunt detasabila. Greutate: 4,4 kg. Garantie: 1 an. 

Preț:  185 Lei 
Preț fără TVA: 154 Lei 



Call center Sedona: 021-327 8727 3 

 
Sertar de bani Mare ECD 420  

Spațiu generos la un preț economic. Deschidere manuală și electrică. 
Tavă pentru mărunt detașabilă. 
 

Dimensiuni: latime 420 mm, lungime 440 mm, inaltime 100 mm                     
4 compartimente cu clapeta pt bancnote, 8 compartimente pentru monezi. 
Latimea spatiului pentru bancnote: 85 mm. Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Deschidere automata din casa de marcat sau POS (12/24V) 
3 pozitii ale cheii: inchis; rotire pentru deschidere manuala; deschidere electrica. 
Clapetele pentru bancnote sunt din metal rezistent, testate la peste 1 milion de 
utilizari. Tava pentru marunt detasabila.  
Greutate: 6,4 kg 

Preț:  200 Lei 
Preț fără TVA: 166,67 Lei   

 

Sertar de bani Mare – cu buton MK410 M  

Fabricat din oțel gros, ideal pentru folosire intensă și rezistență în timp. 
Se deschide din butonul lateral și nu se deschide electric sau din cheie. 
 

Dimensiuni: latime 410 mm, lungime 420 mm, inaltime 100 mm                     
Disponibil in doua variante de compartimentare: 
- 4 compartimente cu clapeta pt bancnote, 8 compartimente pentru monezi 
- 2 compartimente cu plapeta pt. bancnote, 4 compartimente orizontale pentru 
bancnote, 8 compartimente pentru monezi 
Latimea spatiului pentru bancnote: 85 mm. Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Se deschide prin apasarea butonului lateral. 
Nu se deschide electric (din casa de marcat sau POS). 
2 pozitii ale cheii: inchis; deschis.  
Clapetele pentru bancnote sunt din metal rezistent, testate la peste 1 milion de 
utilizari. Tava pentru marunt detasabila. 
 Greutate: 7,5 kg 

Preț:  215 Lei 
Preț fără TVA: 179 Lei   

 

Sertar de bani Mare – deschidere prin apăsare MK410 T  

Fabricat din oțel gros, ideal pentru folosire intensă și rezistență în timp. 
Se deschide prin apăsare și nu se deschide electric sau din cheie. 
 

Dimensiuni: latime 410 mm, lungime 420 mm, inaltime 100 mm                     
Disponibil in doua variante de compartimentare: 
- 4 compartimente cu clapeta pt bancnote, 8 compartimente pentru monezi 
- 2 compartimente cu plapeta pt. bancnote, 4 compartimente orizontale pentru 
bancnote, 8 compartimente pentru monezi 
Latimea spatiului pentru bancnote: 85 mm. 
Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Se deschide prin apasarea usoara a partii frontale. 
Nu se deschide electric (din casa de marcat sau POS). 
2 pozitii ale cheii: inchis; deschis. 
Clapetele pentru bancnote sunt din metal rezistent, testate la peste 1 milion de 
utilizari. Tava pentru marunt detasabila.  
Greutate: 7,5 kg 

 

 

 

 

Preț cu TVA inclus:  215 Lei 

Varianta cu față din Inox – Preț cu TVA inclus:  234 Lei 
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 Sertar de bani Mare Superior MK420  

Fabricat din oțel gros, ideal pentru folosire intensă și rezistență în timp. 
Disponibil în variantă cu față din inox pentru rezistență la umezeală și în 
variantă cu alarmă la deschidere. 
 

Dimensiuni: latime 420 mm, lungime 440 mm, inaltime 100 mm                     
Disponibil in doua variante de compartimentare: 
- 4 compartimente cu clapeta pt bancnote, 8 compartimente pentru monezi 
- 2 compartimente cu plapeta pt. bancnote, 4 compartimente orizontale pentru 
bancnote, 8 compartimente pentru monezi 
Latimea spatiului pentru bancnote: 85 mm. 
Disponibil optional in varianta cu avertizare sonora la deschidere “bell alarm”. 
Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Deschidere automata din casa de marcat sau POS (12/24V) 
3 pozitii ale cheii: inchis; rotire pentru deschidere manuala; deschidere electrica. 
Clapetele pentru bancnote sunt din metal rezistent, testate la 1 milion de utilizari.  
Tava pentru marunt detasabila.  
Greutate: 8,3 kg 

Preț cu TVA inclus:  250 Lei 

Varianta cu față din Inox – Preț cu TVA inclus:  269 Lei 

Varianta cu alarmă – Preț cu TVA inclus:  279 Lei 

 

Sertar de bani cu Capac FT460  

Acces prin deschiderea capacului superior. Încuietoare dublă: frontală și 
superioară. Se livrează cu capac interior, dotat cu mânere, pentru 
extragerea interiorului din carcasă și transportarea facilă a acestuia. 
 

Dimensiuni: latime 460 mm, lungime 170 mm, inaltime 100 mm                     
Intreg interiorul (cu toate compartimentele) este detasabil din cutie, se incuie 
separat si este usor transportabil datorita celor doua manere de prindere. 
6 compartimente orizontale pt bancnote (reglabile), 8 compartimente pentru 
monezi (fixe).  
Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Deschidere automata din casa de marcat sau POS (12/24V) 
2 pozitii ale cheii: deschidere manuala; deschidere electrica. 
Tava pentru marunt detasabila.  
Greutate: 4,8 kg 

 
 

Preț:  250 Lei 
Preț fără TVA: 208,33 Lei   

 

Sertar de bani Extra Large MK460  

Fabricat din oțel gros, ideal pentru folosire intensă și rezistență în timp. 
5 compartimente cu clapetă încăpătoare. 
 

Dimensiuni: latime 480 mm, lungime 414 mm, inaltime 100 mm                     
5 compartimente cu clapeta pt bancnote, 8 compartimente pentru monezi. 
Latimea spatiului pentru bancnote: 81 mm. 
Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Deschidere automata din casa de marcat sau POS (12/24V) 
3 pozitii ale cheii: inchis; rotire pentru deschidere manuala; deschidere electrica. 
Clapetele pentru bancnote sunt din metal rezistent, testate la peste 1 milion de 
utilizari. 
 Tava pentru marunt detasabila.  
Greutate: 10,1 kg 

 
 

Preț:  280 Lei 
Preț fără: 233 Lei   
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 Sertar de bani Extra Large – Inox MK460  

Dotat cu față din inox pentru rezistență la umiditate. Fabricat din oțel 
gros. 
 

Dimensiuni: latime 480 mm, lungime 414 mm, inaltime 100 mm                     
5 compartimente cu clapeta pt bancnote, 8 compartimente pentru monezi. 
Latimea spatiului pentru bancnote: 81 mm. 
Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Deschidere automata din casa de marcat sau POS (12/24V) 
3 pozitii ale cheii: inchis; rotire pentru deschidere manuala; deschidere electrica. 
Clapetele pentru bancnote sunt din metal rezistent, testate la 1 milion de utilizari. 
Tava pentru marunt detasabila.  
Greutate: 10,1 kg 

Preț:  300 Lei 
Preț fără TVA: 250 Lei   

 
 

Sertar de bani Lat SK500  

Se încadrează în spații dificile datorită construcției pe lătime și înălțime. 
Face parte din clasa “high-end” având șină glisantă dublă. 
 

Dimensiuni: latime 480 mm, lungime 275 mm, inaltime 120 mm                     
6 compartimente orizontale pt bancnote (reglabile), 8 compartimente pentru 
monezi (fixe). Interior detasabil.  Culori disponibile: negru. 
Deschidere automata din casa de marcat sau POS (12/24V) 
Sistem superior de glisare cu sina dubla, ce confera rezistenta in timp sporita si 
silentiozitate. 3 pozitii ale cheii: inchis; rotire pentru deschidere manuala; 
deschidere electrica. Greutate: 6,8 kg 

Preț:  380 Lei 
Preț fără: 316,67 Lei   

http://www.aparaturafiscala.ro/ro/sertare-de-bani/12845-sertar-de-bani-extra-large-inox.html
http://www.aparaturafiscala.ro/ro/sertare-de-bani/12843-sertar-de-bani-lat-sk500.html

