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1 | Sistema
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2 – 3 | Armários

Altura: 910 mm. Largura: 680 mm. Profundidade: 460 mm.
Material do corpo: construção com armação
de aço, pintado a pó. Superfície: pintado a pó. Cor
do corpo: cinzento claro RAL 7035. Cor da porta: cinzento

altos com portas de batente

Altura: 2000 mm. Profundidade: 460 mm.
Equipamento interior: 4 prateleiras.
Material do corpo: construção com armação
de aço, pintado a pó. Superfície: pintado
a pó. Cor do corpo: cinzento claro
RAL 7035. Cor da porta: cinzento antracite
RAL 7016. Número de prateleiras: 4 unid.
Tipo de fecho: fechadura de cilindro.

Fornecimento desmontado – montagem
fácil.

5 – 6 | Armários

8 | Armários

Largura: 600 mm. Capacidade de carga
da prateleira: 30 kg. Tipo de porta: porta
de batentes.

2 | Nº 453 102 6F

€ 579.-

Largura: 915 mm. Capacidade de carga
da prateleira: 50 kg. Tipo de porta: portas
de batentes.

3 | Nº 453 607 6F

€ 719.-

inferiores com
gavetas

de pendurar com
persiana

• Aberto em cima – p.f., escolher o tampo
de trabalho separadamente

Altura: 350 mm. Largura: 680 mm.
Profundidade: 280 mm. Cor
do corpo: cinzento claro RAL 7035. Cor
da frente: cinzento prateado. Material: aço,
pintado a pó. Tipo de porta: persiana.
Peso: 8.4 kg.

Altura: 910 mm. Largura: 680 mm.
Profundidade: 460 mm. Capacidade
de carga por gaveta: 35 kg. Extração das
gavetas: 100%. Cor da frente: cinzento
antracite RAL 7016. Cor do corpo: cinzento
claro RAL 7035. Material: construção
com armação de aço, pintado a pó. Guia
das gavetas: com extrações telescópicas
em rolamentos de esferas. Capacidade
de carga da prateleira: 35 kg.

8 | Nº 453 612 6F

€ 129.-

antracite RAL 7016. Número de prateleiras: 1 unid. Tipo
de porta: portas de batentes. Tipo de fecho: fechadura
de cilindro.

1 | Nº 453 103 6F

€ 279.-

de gavetas móveis

Altura: 860 mm. Largura: 646 mm.
Profundidade: 460 mm. Capacidade
de carga por gaveta: 35 kg. Número
de gavetas: 5 unid. Altura das
gavetas: 2 x 74 mm / 3 x 153 mm.
Extração das gavetas: 100%. Cor
da frente: cinzento antracite RAL 7016.
Cor do corpo: cinzento claro RAL 7035.
Material: construção com armação de aço,

pintado a pó. Guia das gavetas: com
extrações telescópicas em rolamentos
de esferas. Tipo de fecho: fecho central.
Característica: móvel. Equipamento
de rodas: 4 rodas orientáveis, 1 delas com
imobilizadores. Peso: 46 kg.

9 | Armários

7 | Painéis perfurados

de pendurar
• Espaço de arrumação adicional, por ex.,
por cima dos locais de trabalho
• Montagem nas paredes ou nos painéis
perfurados por cima das bancadas
Altura: 350 mm. Largura: 680 mm.
Profundidade: 280 mm. Cor
do corpo: cinzento claro RAL 7035.
Cor da frente: cinzento antracite
RAL 7016. Material: aço, pintado a pó.
Tipo de porta: tampa frontal. Número
de portas: 1 unid. Peso: 9.5 kg.
€ 149.-

4 | Nº 453 609 6F

€ 519.-

Largura: 614 mm. Altura: 1052 mm.
Material: chapa de aço, perfurada.
Cor: cinzento antracite RAL 7016.
7 | Nº 453 108 6F € 64.90

10 | Peças de união/elementos terminais
para painel perfurado
Comprimento: 1420 mm. Largura: 65 mm.
10 | Nº 453 109 6F € 20.90

€ 539.-

Número de gavetas: 5 unid. Altura das
gavetas: 1 x 74 mm / 4 x 153 mm.
Peso: 45 kg.

656

4 | Blocos

9 | Nº 453 107 6F

Número de gavetas: 4 unid. Altura das
gavetas: 1 x 74 mm / 1 x 153 mm /
2 x 232 mm. Peso: 42 kg.

6 | Nº 453 105 6F

2

de equipamentos para a oficina

• Programa de equipamentos modular para armazém,
oficina e empresa
• Aproveitamento eficiente do espaço
• Configuração personalizada

5 | Nº 453 104 6F

5

€ 479.-

kaiserkraft.pt

11 | Conjunto de caixas de plástico
Material: plástico. Altura: 45 mm. Número
de caixas por gaveta: 17 unid.
11 | Nº 453 780 6F € 42.90

Este artigo faz parte de um sistema de armário de oficina modular.
Configure você mesmo a sua oficina de sonho ou encomende
conjuntos completos pré-configurados. Todos os artigos na secção
Combinações.

Código de artigo = Em stock / entrega rápida. Prazos de entrega actuais online.
Os preços poderão sofrer ajustes ao longo do ano.

