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Referência

2291.01.M8031S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO ABERTO MÉDIO C/9 PRATELEIRAS C/SUPORTE
METÁLICO
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 .
Todas as peças metálicas aplicadas foram objecto de tratamento
anti-corrosão.
9 Prateleiras fixas.
"costas" em aglomerado de 8mm revestido a melamina mate.
(Dimensão de cada cacifo: 30 (alt) x 49 (prof.) x 30 (larg. cm)
Dimensões: 1700x495x1050 mm
Cadeira, não incluída no preço.

Referência

2291.01.P9084S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO S/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 aberto.
Dotado de 12 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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2291.01.P90826S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/6 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 9 cacifos (Dimensão de cada cacifo: 24 (alt) x 49 (prof.)
x 30 (larg. cm)
Dimensões: 850x495x1050 mm

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

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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2291.01.P9054S
DESIGNAÇÃO

ARMÁRIO PEQUENO ABERTO C/
TABULEIROS-SUP.METÁLICO
Sem portas e 2 prateleiras amoviveis. Tabuleiros médios: 4 verdes,
4 amarelos 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

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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2291.01.SAPA20
DESIGNAÇÃO

SAPATEIRA C/20 ESPAÇOS 136 X 75 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. "costas" em aglomerado de 8mm revestido
a melamina mate em ambas as faces.
Armário pequeno aberto.
Dotado de 20 cacifos
Dimensões Exteriores: 750x300x1360 mm
Dimensões interiores de um cacifo; 12,5 x 24,5 x 27 cm

Referência

2201.03.0305
DESIGNAÇÃO

ARMARIO VEST DUPLO 4 CACIFOS 1600X666X400 IM
Armário vestiário duplo, com 4 cacifos.
Fechaduras individuais.
Estrutura e portas cor cinza
Dim. 1600 x 666 x 400 mm
Medidas úteis do interior de cada cacifo: 740x320x400mm (AxCxP)

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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2201.03.0307A
DESIGNAÇÃO

ARMARIO VEST TRIP 3 CACIFOS 1600x1000x400
Todo em cinza.
Dotado de 3 Portas com respirador. Cada cacifo contém: Prateleira
superior, suporte de toalha na porta e dois ganchos laterais para
dependurar.

Referência

2201.03.0320
DESIGNAÇÃO

ARMARIO VEST TRIP 6 CACIFOS 1800X999X400 IM
Armários metálicos,fabricados em chapa de aço 0,8mm de
espessura, com lacagem (pintura) a epoxy poliester.
As portas são dotadas de fechadura,cujas chaves têm pega em
plástico dobrável de modo a evitar partir a chave.
As portas têm respirador
O ARMÁRIO É TODO EM CINZA CLARO.
Medida interior de cada cacifo: 849x333x400mm (AxCxP)

Consulte-nos, para preços.
Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
Continuação ...
indicação prévia.
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2201.03.0315
DESIGNAÇÃO

ARMARIO VEST TRIP 9 CACIFOS 1800X999X400 IM
Armários metálicos,fabricados em chapa de aço 0,8mm de
espessura, com lacagem (pintura) a epoxy poliester.
As portas são dotadas de fechadura,cujas chaves têm pega em
plástico dobrável de modo a evitar partir a chave.
As portas têm respirador,porta etiqueta e porta toalhas.
Cada cacifo contêm 1 prateleira e 2 cabides para dependurar.

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