Expositores com porta de correr
•
•
•

Para locais especialmente apertados
Profundidade exterior 50 mm,
profundidade interior útil de 24 mm
Parede traseira em metal galvanizada,
magnética e pintada a pó em branco
RAL 9010

★ 10 anos de Garantia

Apresentação protegida contra sujidade
e roubo em locais especialmente apertados,
pois as portas ou as tampas não têm de ser
basculadas para o lado ou para cima.
Caixilho em alumínio especial muito robusto
e resistente à torção em prateado anodizado.
Portas de correr em guias de todos
os lados, pendurado de modo seguro
contra roubo.
Pegas em perfil laterais. Portas de correr
totalmente em vidro de segurança
temperado com 4 mm de espessura.
Cantos lixados e polidos.
Altamente resistente aos riscos e insensível
aos detergentes de limpeza.
Fechadura de cilindro de segurança
(2 chaves).
Versão B1 – dificilmente inflamável
Portas de correr sobre rolos em guias
de alumínio e dobradiças em aço.
Envidraçado com vidro de segurança de 5 mm.

Caixilho angular com cantos
de design exclusivo

★ 5 anos de serviço pós venda
★ Por Fornecedores selecionados
★ Fabrico de produtos especiais

Acessórios
Ímanes redondos adequados para todos
os expositores com paredes traseiras
em metal magnéticas.
Tampas em plástico, branco, Ø 30 mm.
Embalagem de 36 unidades.

Nº 484 075-6P

€ / UE 25.90

Capacidade folhas A4

unid.

8 (2 x 4)

12 (3 x 4)

18 (3 x 6)

21 (3 x 7)

27 (3 x 9)

Largura x altura exterior

mm
mm

910 x 670
850 x 600

910 x 970
840 x 900

1330 x 970
1260 x 900

1540 x 970
1470 x 900

1970 x 970
1890 x 900

Nº

608 851-6P

608 852-6P

608 853-6P

608 854-6P

608 855-6P

€

329.–

399.–

439.–

519.–

629.–

608 856-6P

608 857-6P

608 859-6P

608 860-6P

608 861-6P

Largura x altura da superfície visível

Caixilho arredondado para utilização segura
em edifícios públicos

★ Qualidade de Topo

Caixilho

Versão

angular

–

arredondado

–

Nº
€

369.–

459.–

489.–

519.–

619.–

arredondado

dificilmente inflamável B1

Nº

113 917-6P

113 918-6P

113 919-6P

113 920-6P

113 922-6P

€

399.–

499.–

549.–

579.–

699.–

Vitrines
•
•
Vedação em borracha resistente às
intempéries. O sistema de ventilação
eficaz escondido no caixilho exterior
evita o embaciamento do vidro.

Caixilho angular com cantos
de design exclusivo

Capacidade folhas A4
Batente da porta

2 (1 x 2)

4 (2 x 2)

8 (2 x 4)

18 (6 x 3)

21 (3 x 7)

27 (3 x 9)

à esquerda

à esquerda

em cima

em cima

em cima

em cima

Largura x altura exterior

mm

530 x 410

530 x 710

960 x 710

1370 x 1010

1580 x 1010

2000 x 1010

Largura x altura da superfície visível

mm

420 x 300

420 x 600

850 x 600

1260 x 900

1470 x 900

1890 x 900

kg

8

14

19

38

43

54

Nº

608 838-6P

608 839-6P

608 841-6P

608 842-6P

608 843-6P

608 844-6P

€

239.–

299.–

399.–

699.–

779.–

999.–

Nº

608 845-6P

608 846-6P

608 847-6P

608 848-6P

608 849-6P

608 850-6P

€

259.–

329.–

449.–

749.–

829.–

999.–

Peso
Caixilho
angular
arredondado

1006 www.kaiserkraft.pt

unid.

Caixilho em alumínio especial robusto
e resistente à torção, anodizado a prateado.
Porta de batentes em alumínio com
dobradiças moldadas sob pressão
escondidas e vidro temperado com 4 mm de
espessura.
Superfície de vidro extremamente
resistente aos riscos, totalmente insensível
aos detergentes de limpeza.
Fechadura de cilindro de segurança frontal
(2 chaves).

Todos os artigos com portes pagos (Continente)

As referências sobre fundo azul
são fornecidas a curto prazo.

9796

Todas as vitrines e expositores nesta página
estão disponíveis a pedido em tamanhos
especiais, versões pintadas a pó em diversas
cores RAL, com sistemas de suporte de solo
para colocação livre, com réguas de informação
e iluminação.

Na versão 18 x A4 até 27 x A4, as portas
são mantidas para cima com molas
de pressão fortes – colocação segura
e confortável das informações por
apenas uma pessoa.

•

Opcionalmente para interiores
e exteriores
Profundidade exterior 50 mm,
profundidade interior útil 36 mm
Parede traseira em metal galvanizada,
magnética e pintada a pó em branco
RAL 9010

