
cacifos automáticos
automated lockers



CLICK & 
COLLECT
Comércio Eletrónico
Uma solução de cacifos 24/7 para 
recolha de encomendas, concebida a 
pensar nas novas formas de interação 
com o seu negócio.

O seu sistema modular permite múltiplas 
opções e configurações, que facilmente 
se ajusta à sua realidade de vendas.

Proporcione aos seus Clientes uma forma 
fácil, cómoda e segura de recolherem os 
seus produtos sempre nas melhores 
condições de conservação.

E-Commerce

A 24/7 locker solution for order picking 
designed for the new ways of interacting 
with your business in mind.
 

Its modular system allows multiple options 
and configurations to easily adjust to your 
sales reality.
 

Provide your customers with an easy, 
comfortable and safe way to collect their 
goods always in the best storage conditions.

Oportunidade de comunicação do 
seu negócio / marca.
Branding opportunities.

Fechadura eletrónica/manual com 
destravamento automático,  
indicador LED de abertura e chave 
para desbloqueio manual.
Eletronic/manual keylock with 
automatic release, LED open door 
indicator and  security key.

Fácil de destrancar, simples e 
intuitivo, escolha entre as 
diferentes opções de tecnologia 
de abertura.
Easy unlock, simple and intuitive, 
choose from different types of 
unlocking technologies. 

Modelos pass-through que 
facilitam as operações de carga.
Pass-through models for easy 

loading operations.

Design modular de fácil 
configuração com diferentes 

formatos de cacifos.
Modular design of easy 

configuration with different 
locker formats.

Temperaturas ajustáveis,  
versões refrigeradas para 

conservação de congelados, 
aquecidas e neutras, sem risco 

de contaminação entre os 
módulos.

Adjustable temperatures 
chilled, freezer, heated  and 

ambient models with no risk of 
contamination between lockers. 

Módulo XL de maior 
capacidade para artigos 

volumosos.
XL model of high product 

storage for bigger itens.
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JORDAO INNOVCOOL® é a nova marca da JORDÃO, que explora os limites da ideação e 
da criatividade para pensar o ponto de venda do futuro.  Recorrendo à mais avançada 
tecnologia, desenvolvemos soluções tecnológicas de exposição e de conservação, que 
contribuem para inovar a experiência de compra e a operação de venda.

Como será o Futuro? Desafie-nos!

JORDAO INNOVCOOL® is JORDAO’s new brand that explores the limits of ideation and 
creativity to think about the selling point of the future. Using state-of-the-art technology, we 
have developed display and conservation technology solutions that contribute to the 
innovation of customer experience and of selling operation.

How will it be the Future? Challenge us!

C&C
módulo L
L locker
117,6/129,6* l

C&C
módulo M
M locker
82,1/90,1* l 

C&C
módulo S
S locker
47,7/51,7* l   

C&C
módulo XL
XL locker
186,4/204,4* l

*capacidade da versão pass-through pass-through model capacity
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