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Dimensões interiores do compartimento do 

monitor  
AxLxP 548 x 598 x 330 mm AxLxP 548 x 598 x 330 mm  

Versão  standard com mesa de trabalho com mesa de trabalho e placa 
perfurada

Dimensões do tampo de trabalho mm  25 x 900 x 600 25 x 900 x 500
Cor do corpo       
cinzento azulado RAL 7031  N.º

 €
 614 733 6F

369.-
 523 116 6F

409.-
 569 919 6F

269.-
cinzento claro RAL 7035  N.º

 €
   569 918 6F

269.-
cinzento claro RAL 7035
azul genciana RAL 5010

 N.º
 €

 114 895 6F
369.-

 114 896 6F
409.-

 

2 – 4 | Armários para 
computadores
• Versão estável para oficina e empresa
• Excelente relação preço/qualidade
• Opcionalmente com superfície de trabalho revestida 

a resina de melamina

Altura total: 1638 mm. Largura total: 600 mm. 
Profundidade total: 350 mm. Monitores com tamanho máx. 
(TFT): 20 polegadas. Material do corpo: chapa de aço, 
pintada a pó. Ventilação: ventilação passiva (ranhuras 
na parede). Tipo de proteção: IP20. Característica: com 
fecho. Compartimento para monitor. 

Composto por três peças – montagem fácil.

5 – 6 | Armários de persianas 
para computadores
• Armário inferior fechável à chave com persiana 

de marcha fácil
• Espaço de arrumação para computador, impressora 

e acessórios
• Inclusive 4 rodas orientáveis (2 delas com 

imobilizadores)

Altura total: 1630 mm. Largura total: 600 mm. 
Profundidade total: 560 mm. Dimensões 
interiores do compartimento do monitor: AxLxP 
548 x 598 x 330 mm. Monitores com tamanho máx. 
(TFT): 20 polegadas. Material do corpo: chapa de aço, 
pintada a pó. Cor da frente: cinzento claro. Dimensões 
da janela: 420 x 450 mm. Ventilação: ventilação passiva 
(ranhuras de ventilação). Tipo de proteção: IP20. 
Característica: móvel / com fecho. Equipamento 
de rodas: 4 rodas orientáveis, 2 delas com imobilizadores. 
Compartimento para monitor. Peso: 54 kg. 

Composto por duas peças – montagem fácil.

5 | Cor do corpo: cinzento azulado RAL 7031. 
 Nº 523 117 6F € 699.- 

6 | Cor do corpo: cinzento claro RAL 7035 / azul genciana 
RAL 5010. 
 Nº 114 897 6F € 699.- 

1 | Conjunto de rodas

Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis, 2 delas com 
imobilizadores. 
1 |  Nº 510 283 6F € 31.90 

 

€ 369.-
Nº 614 733 6F

www.kaiserkraft.pt/p/614733?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/523116?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/569919?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/569918?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/114895?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/114896?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/523117?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/114897?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/510283?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/569918?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/114897?publication=HK_21

