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Referência

2201.06.0318
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO ABERTO C/ PRATELEIRAS 89X60X87 CM
P/CARTOLINAS
Armário com prateleiras práticas e largas, nas quais pode guardar,
por exemplo, papéis de grandes dimensões. Fabricado em chapa
laminada com espessura de 18 mm, cor bétula, com rebordo
multiplex ABS.
8 prateleiras.
Dimensões: 89,1 x 60 x 87,1 cm

Referência

2201.16.M13110
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO FAIA P/DESENHOS E PAPEIS 100X75X60
Dotado de 8 gavetas
Dimensões: 100 x 75 x 60 cm
parte frontal laminada

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2201.06.100215
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO P/MATERIAL DE DESGASTE 89X40X87,5CM
FORNECIDO DESMONTADO

Referência

2201.06.100905
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO P/MATERIAL DE DESGASTE 95,8X40X80CM
FORNECIDO DESMONTADO

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2201.06.2820
DESIGNAÇÃO

CAIXA DE ARRUMAÇÃO COM 4 DIVISÕES 70,2 x 48 x 29,7
cm
Equipado com 4 compartimentos para guardar blocos, pequenos
brinquedos e outros objetos.
70,2 x 48 x 29,7 cm

Referência

2201.06.4213
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PARA MATERIAL DESGASTE 123,5 x 45 x 81 cm
Feito de placa laminada na cor bege
• Dimensões: 123,5 x 45 x 81 cm
• conteúdo não incluído

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2201.06.6631
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PARA MATERIAL DE DESGASTE 79,6 x 59,6 x
75,5
Armário móvel com muitos compartimentos, duas das quatro rodas
estão equipadas com travão. Duas prateleiras inferiores permitem
armazenar papel A2
Dimensões: 79,6x 59,6 x 75,5 cm
Conteúdo não incluído

Referência

2201.06.92276
DESIGNAÇÃO

ESTANTE BIBLIOTECA 1 FACE MAD C/5 PRATELEIRAS
60X35X89CM
Laterais em azul claro

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2201.06.92374
DESIGNAÇÃO

ESTANTE P/ LIVROS MAD C/ RODIZIOS 60X60X78CM
FORNECIDO DESMONTADO

Referência

2201.06.96663
DESIGNAÇÃO

BIBLIOTECA C/2 CAIXAS MADEIRA C/RODAS AZUL CLARO
FORNECIDO DESMONTADO

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2201.06.99163
DESIGNAÇÃO

ESTANTE MOVEL MAD ABERTA 89,1X41,5X61X4
2 prateleiras: uma aberta, a outra dividida a meio por um painel

Referência

B371018N
DESIGNAÇÃO

CAIXA MADEIRA P/LIVROS C/4 DIVISÓRIAS (60X60X20
CM)C/ROD

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2201.06.85622
DESIGNAÇÃO

CAIXA PARA LIVROS EM MAD COM RODÍZIOS
6 compartimentos, 1 prateleira
60x60x58,5 alt
fornecida desmontada

Referência

2291.01.SAPA20.
DESIGNAÇÃO

SAPATEIRA C/20 ESPAÇOS 136 X 60 X 30 CM
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 2mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 15cm . Facilita a limpeza.
Armário dotado de prateleiras amoviveis, com sistema de
segurança anti-queda.
Armário pequeno aberto.
Dotado de 20 cacifos
Dimensões Exteriores: 600x300x1360 mm
Dimensões interiores de um cacifo; 12,5 x 24,5 x 27 cm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2201.06.755055
DESIGNAÇÃO

EXPOSITOR DE PAREDE HORIZONTAL EM ARAME COR
PRATA
50X84X9CM
Arame revestido

Referência

2201.06.755056
DESIGNAÇÃO

EXPOSITOR DE PAREDE VERTICAL EM ARAME COR PRATA
89,5X44X9CM
Arame revestido

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P6072458S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQ.ABERTO C/27 TABULEIROS
(VERM.VERD.TRANSP.)-SP.ME
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 2mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno s/ portas.
Tabuleiros pequenos: 9 verdes, 9 transparentes e 9 vermelhos.
Dimensões: 850x495x1050 mm
A FOTO APRESENTA A REFERÊNCIA P9072AS

Referência

2291.01.M8051S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO C/PORTAS, C/PRAT. E
VESTIÁRIO-SUPORT. METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 2mm. 2 portas
dotadas de dobradiças que permitem abrir a 180º, estas
dobradiças têm tratamento anti-corrosão.
Fechaduras tipo yale com par de chaves "dobráveis" e puxadores
em aço inox. Fechos de cremona.
"costas" em aglomerado de 8mm revestido a melamina mate em
ambas as faces.
Com 2 portas de alto a baixo, com 1 prateleira fixa e 4 amovíveis.
Dimensões: 1600x495x1050 mm
COM SUPORTE METÁLICO

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.M8053S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO C/PORTAS C/PRATELEIRAS - SUPORTE
METÁLICO
Com 2 portas de alto a baixo,(sempre na cor faia) dotadas de
dobradiças que permitem abrir a 180º, estas dobradiças têm
tratamento anti-corrosão.
Fechaduras tipo yale com par de chaves "dobráveis" e puxadores
em aço inox. Fechos de cremona.
1 prateleira fixa e 4 amovíveis.
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 2mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Prateleiras, com sistema de segurança anti-queda. "costas" em
aglomerado de 8mm revestido a melamina mate em ambas as
faces.
Dimensões: 1710x495x1050 mm (c/suporte metálico)

Referência

2291.01.M8054S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO ABERTO C/PRATELEIRAS COM SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas, com 1 prateleira fixa e 4 amovíveis.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.M8055S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO ABERTO C/TABULEIROS-SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas, com 3 prateleiras fixas.
Tabuleiros: 7 médios verdes e 1 pequeno verde, 8 médios azuis, 7
médios amarelos e 1 pequeno amarelo.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Referência

2291.01.M8056S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO ABERTO C/TABULEIROS-SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas, com 3 prateleiras fixas, 14 tabuleiros pequenos
verdes, 13 vermelhos 14 tabuleiros transparentes e 1 médio
vermelho.
Dimensões: 1600x495x1050 mm
COM SUPORTE METÁLICO
As cores dos tabuleiros podem variar, consoante as
disponibilidades de stock

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.M8057S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO ABERTO C/TABULEIROS-SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas, com 3 prateleiras fixas.
14 tabuleiros pequenos vermelhos, 8 tabuleiros médios amarelos e
4 tabuleiros grandes azuis.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Referência

2291.01.M8058S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO ABERTO C/TABULEIROS -SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas, com 3 prateleiras fixas. 7 tabuleiros médios vermelhos
e 1 pequeno vermelho, 4 tabuleiros grandes amarelos e 14
tabuleiros pequenos azuis.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.M8060S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO C/MEIAS PORTAS E PRATELEIRAS
C/SUPORTE METÁL
Com 2 meias-portas, 1 prateleira fixa e 4 amoviveis.
Dimensões: 1600x495x1050 mm
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 2mm. 2 portas
dotadas de dobradiças que permitem abrir a 180º, estas
dobradiças têm tratamento anti-corrosão.
Fechaduras tipo yale com par de chaves "dobráveis" e puxadores
em aço inox. Fechos de cremona.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Todas as peças metálicas aplicadas foram objecto de tratamento
anti-corrosão.
Prateleiras, com sistema de segurança anti-queda. "costas" em
aglomerado de 8mm revestido a melamina mate, am ambas as
faces.
Muito Importante: As portas dos Armários abrem a 180º

Referência

2291.01.M8062S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO C/MEIAS-PORTAS+TABULEIROS PARTE
INF.C/SP.METÁL
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
C/ meias-portas, com 1 prateleira fixa e 2 amovíveis.
Tabuleiros na parte inferior: 1 azul grande, 1 azul médio e 2 azuis
pequenos; 1 amarelo (ou transparente) grande, 1 amarelo (ou
transparente) médio e 2 amarelos (ou transparente) pequenos; 1
grande vermelho, 1 médio vermelho e 2 pequenos vermelhos.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.M8063S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO C/ MEIAS-PORTAS E TABUL. (INF.)SUP.
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
C/ meias-portas, com 1 prateleira fixa e 2 amovíveis.
Tabuleiros na parte inferior: 2 azuis grandes, 4 amarelos (ou
transparentes) médios e 7 vermelhos pequenos.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Referência

2291.01.M8064S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO C/MEIAS-PORTAS+TABULEIROS (PARTE
INF.)C/SUP.MT
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm. Duas
meias-portas (sempre de cor faia) dotadas de dobradiças que
permitem abrir a 180º, estas dobradiças têm tratamento
anti-corrosão.
Fechaduras tipo yale com par de chaves "dobráveis" e puxadores
em aço inox. Fechos de cremona.
Dotado de suporte metálico que permite uma distância do chão de
10cm. O suporte é dotado de niveladores.
Todas as peças metálicas aplicadas foram objecto de tratamento
anti-corrosão.
"costas" em aglomerado de 8mm revestido a melamina mate em
ambas as faces
C/ meias-portas, com 1 prateleira fixa e 2 amovíveis.
Tabuleiros médios na parte inferior: 4 azuis, 4 amarelos e 4
vermelhos.
Dimensões: 1600x495x1050 mm
A FORNECER; COM SUPORTE METÁLICO

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.M8065S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO C/MEIAS-PORTAS E TABUL. (INF.)-SUP.
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
C/ meias-portas, com 1 prateleira fixa e 2 amovíveis.
Tabuleiros grandes na parte inferior: 2 azuis, 2 amarelos e 2
vermelhos.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Referência

2291.01.M8067S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO ABERTO C/ TABULEIROS
(INFERIOR)-SUP. METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
S/ portas, com 1 prateleira fixa e 2 amovíveis.
Tabuleiros pequenos na parte inferior: 7 azuis, 7 amarelos e 7
vermelhos.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.M8068S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO ABERTO C/ TABULEIROS
(NFERIOR)-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas, com 1 prateleira fixa e 2 amovíveis.
Tabuleiros grandes na parte inferior: 2 azuis, 2 amarelos e 2
vermelhos.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Referência

2291.01.M8069S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO ABERTO C/ TABULEIROS
(INFERIOR)-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas, com 1 prateleira fixa e 2 amovíveis.
Tabuleiros na parte inferior: 4 azuis médios, 4 amarelos médios e 4
vermelhos médios.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.M8070S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO ABERTO+TABULEIROS (PARTE
INF)C/SUPORTE METAL
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas, com 1 prateleira fixa e 2 amovíveis.
Tabuleiros na parte inferior: 2 azuis grandes, 4 amarelos (ou
transparentes) médios e 7 vermelhos pequenos.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Referência

2291.01.M8071S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO ABERTO C/ PRATELEIRAS-SUPORTES
METÁLICOS
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas, com 2 prateleiras fixas: 1 média e 1 pequena;
8 prateleiras amovíveis: 4 médias e 4 pequenas.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.M8073S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO C/ 2 PORTAS E TABULEIROS-SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Com portas, 1 prateleira fixa e 4 amovíveis, todas médias;
1 prateleira fixa e 4 prateleiras amovíveis, todas pequenas.
Tabuleiros nas prateleiras: 6 médios verdes, 6 médios amarelos e
na parte lateral, 6 médios vermelhos.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Referência

2291.01.M8074S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO MÉDIO ABERTO C/ TABULEIROS-SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas, 1 prateleira fixa e 4 amovíveis, todas médias;
1 prateleira fixa e 4 prateleiras amovíveis, todas pequenas.
Tabuleiros nas prateleiras: 6 médios verdes, 6 médios amarelos e
na parte lateral, 6 médios vermelhos.
Dimensões: 1600x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9051S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/ 1 PRATELEIRA C/SUPORTE
METÁLICO
Sem portas e 1 prateleira amovivel.
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de quatro dispositivos de nivelamento, pela parte
de dentro do armário, este dispositivo é dotado de calço
anti-desgaste, todas as peças metálicas aplicadas foram objecto de
tratamento anti-corrosão.
Armário dotado de 1 prateleira amovivel e regulável em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate, am ambas as faces.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .

Referência

2291.01.P9052S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/2PRATELEIRAS C/SUPORTE
METALICO
Sem portas e 2 prateleiras amoviveis.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, na cor FAIA orlada a PVC de 2mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Prateleiras, com sistema de segurança anti-queda. "costas" em
aglomerado de 8mm revestido a melamina mate, em ambas as
faces.

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9053S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/9 TABULEIROS C/SUPORTE
METALICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas e 2 prateleiras amoviveis.
Tabuleiros médios:
3 azuis, 3 vermelhos e 3 amarelos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9054S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Sem portas e 2 prateleiras amoviveis. Tabuleiros médios: 4 verdes,
4 amarelos (ou transparentes) e 4 vermelhos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 2mm.
Armário dotado de quatro dispositivos de nivelamento, pela parte
de dentro do armário, este dispositivo é dotado de calço
anti-desgaste, todas as peças metálicas aplicadas foram objecto de
tratamento anti-corrosão.
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate, em ambas as faces.
A FORNECER COM SUPORTE METÁLICO

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9055S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/ TABULEIROS C/SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas e 2 prateleiras amoviveis.
Tabuleiros médios: 3 vermelhos, 3 transparentes e 3 amarelos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9056S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Sem portas e 2 prateleiras amoviveis. Tabuleiros médios: 3
vermelhos, 3 brancos e 3 azuis.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9057S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/ TABULEIROS C/SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas e 1 prateleira amovivel. Tabuleiros grandes: 2
amarelos, 2 vermelhos e 2 verdes.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9058S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/TABULEIROS C/SUPORTE
METALICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Sem portas e 1 prateleira amovivel.
Tabuleiros grandes: 2 azuis, 2 transparentes e 2 amarelos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9059S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/2 PORTAS E C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ 2 portas e 1 prateleira amovivel.
Tabuleiros grandes: 2 azuis, 2 transparentes e 2 amarelos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9060S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/2 PORTAS C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ 2 portas e 1 prateleira amovivel.
Tabuleiros grandes: 2 amarelos, 2 vermelhos e 2 verdes.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT (20210313)-Este documento não serve de fatura

E-mail: geral@cmiranda.pt

/

www.cmiranda.pt

CATÁLOGOS
CATÁLOGOSDE
DEMATERIAL
MATERIALDIDÁCTICO
DIDÁCTICO

ARRUMAÇÃO

221

Venda exclusiva a instituições de
ensino e de carácter social

Página
24
25.02.2022

Referência

2291.01.P9061S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/ 2 PORTAS E UMA
PRATELEIRA-SUP.METÁLICO
Armário pequeno c/ 2 portas e 1 prateleira amovivel.
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm. 2 portas
dotadas de dobradiças que permitem abrir a 180º, estas
dobradiças têm tratamento anti-corrosão.
Fechaduras tipo yale com par de chaves "dobráveis" e puxadores
em aço inox. Fechos de cremona.
Todas as peças metálicas aplicadas foram objecto de tratamento
anti-corrosão.
Armário dotado de 1 prateleira amovivel e reguláveil em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate, em ambas as faces.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9062S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/ 2 PORTAS COM SUPORTE
METÁLICO
Armário pequeno c/ 2 portas e 2 prateleiras amoviveis.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm. 2 portas
dotadas de dobradiças que permitem abrir a 180º, estas
dobradiças têm tratamento anti-corrosão.
Fechaduras tipo yale com par de chaves "dobráveis" e puxadores
em aço inox. Fechos de cremona.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm ,cada pé têm um nivelador.
Todas as peças metálicas aplicadas foram objecto de tratamento
anti-corrosão.
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate, am ambas as faces.

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9063S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/ 2 PORTAS E TABULEIROS-SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ 2 portas e 2 prateleiras amoviveis.
Tabuleiros médios: 3 azuis, 3 vermelhos e 3 amarelos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9064S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/ 2 PORTAS E TABULEIROS
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ 2 portas e 2 prateleiras amoviveis.
Tabuleiros médios: 3 verdes, 3 amarelos e 3 vermelhos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9065S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/ 2 PORTAS E
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ 2 portas e 2 prateleiras amoviveis.
Tabuleiros médios: 3 vermelhos, 3 brancos e 3 azuis.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9067S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/ TABULEIROS COM
SUPORTE METÁLICO
Armário pequeno s/ portas.
Tabuleiros médios: 4 azuis, 4 amarelos e 4 vermelhos.
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Todas as peças metálicas aplicadas foram objecto de tratamento
anti-corrosão.
"costas" em aglomerado de 8mm revestido a melamina mate, em
ambas as faces.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9068S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/ TABULEIROS C/SUPORTE
METÁLICO
Armário pequeno s/ portas.
Tabuleiros grandes: 2 azuis, 2 amarelos e 2 vermelhos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Todas as peças metálicas aplicadas foram objecto de tratamento
anti-corrosão.
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.

Referência

2291.01.P9069S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/ TABULEIROS-SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno s/ portas.
Tabuleiros pequenos: 7 azuis, 7 amarelos e 7 vermelhos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9070S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/ TABULEIROS C/SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno s/ portas.
Tabuleiros: 2 azuis grandes, 4 amarelos (ou transparentes) médios
e 7 vermelhos pequenos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9071S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/ TABULEIROS C/SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno s/ portas.
Tabuleiros: azuis - 1 grande, 1 médio e 2 pequenos;
amarelos (ou transparentes)- 1 grande, 1 médio e 2 pequenos;
vermelhos - 1 grande, 1 médio e 2 pequenos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9072S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno s/ portas.
Tabuleiros pequenos: 7 verdes, 7 transparentes e 7 vermelhos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9073S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/ TABULEIROS C/SUPORTE
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno s/ portas.
21 Tabuleiros pequenos transparentes.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9074S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno s/ portas.
Tabuleiros todos transparentes: 3 grandes, 3 médios e 6 pequenos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9075S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/2 PORTAS C/TABULEIROS
C/SUPORTE METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ portas.
Tabuleiros todos transparentes: 3 grandes, 3 médios e 6 pequenos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9076S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/ 2 PORTAS C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ portas.
21 Tabuleiros pequenos transparentes
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9077S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/2 PORTAS C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ portas.
Tabuleiros pequenos: 7 verdes, 7 transparentes e 7 vermelhos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9078S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/2 PORTAS C/ TABULEIROS-SUP.
METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ portas.
Tabuleiros: azuis: 1 grande, 1 médio e 2 pequenos;
amarelos: 1 grande, 1 médio e 2 pequenos;
vermelhos: 1 grande, 1 médio e 2 pequenos;
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9079S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/2 PORTAS C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ portas.
Tabuleiros: azuis: 2 grandes; amarelos: 4 médios; vermelhos: 7
pequenos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9080S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/2 PORTAS C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ portas.
Tabuleiros médios: 4 azuis, 4 amarelos e 4 vermelhos.
Dimensões: 850x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9081S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/2 PORTAS C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno c/ portas.
Tabuleiros pequenos: 7 azuis, 7 amarelos e 7 vermelhos.
Dimensões totais: 970x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9082S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/3 PRATELEIRAS C/SUPORTE METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno aberto.
Dotado de 6 cacifos (Dimensão de cada cacifo: 40 (alt) x 49 (prof.)
x 30 (larg. cm)
Dimensões: 850x495x1050 mm

Referência

2291.01.P9083S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/PORTAS C/3 PRATELEIRAS C/
SUPORTE METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno fechado c/2 portas.
Dotado de 6 cacifos
Dimensões: 850x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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Referência

2291.01.P9084S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO S/PORTAS C/9
PRATELEIRAS-C/SUPORTE METÁLICO
Armário pequeno aberto.
Dimensões: 850x495x1050 mm
Dotado de 12 cacifos .
Medidas interiores de cada cacifo:
17 cm altura
32 cm largura
44 cm de profundidade
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
"costas" em aglomerado de 8mm revestido a melamina mate em
ambas as faces.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .

Referência

2291.01.P9085S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO C/PORTAS C/9 PRATELEIRAS
C/SUPORTE METÁLICO
Estrutura em aglomerado de madeira com a espessura de 19mm
revestida a melamina mate, orlada a PVC de 3mm.
Armário dotado de suporte metálico, de modo a que o armário
fique elevado do "chão" cerca de 10cm .
Armário dotado de prateleiras amoviveis e reguláveis em altura,
com sistema de segurança anti-queda. "costas" em aglomerado de
8mm revestido a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno fechado c/2 portas.
Dotado de 12 cacifos
Dimensões: 850x495x1050 mm

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Fim de Impressão
indicação prévia.
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