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7 | Carros para portáteis 
e equipamentos
• Diversas possibilidades de utilização na empresa e no 

escritório
• Com dispositivo para cadeado como proteção 

antirroubo
• Qualidade industrial duradoura

Altura total: 1184 mm. Largura total: 504 mm. 
Profundidade total: 555 mm. Material do corpo: chapa 
de aço, pintada a pó. Cor do corpo: cinzento antracite 
RAL 7016. Número de prateleiras: 2 unid. Capacidade 
de carga da prateleira: 25 kg. Ventilação: ventilação 
passiva (ranhuras na parede). Característica: móvel / com 
fecho. Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis, 2 delas 
com imobilizadores. Tipo de porta: persiana. Peso: 30 kg. 
Ø das rodas: 100 mm. Tipo de fecho: fechadura de cilindro. 

Fornecimento pré-montado – fácil montagem final.

7 | Nº 572 873 6F €   a pedido

12 | Terminais para PC
• Visual moderno – também utilizável 

em áreas públicas
• Espaço de arrumação para computador 

e monitor TFT
• Caixa para monitor (LxAxP 

580 x 495 x 135 mm) com vidro acrílico

Altura total: 1600 mm. Largura 
total: 650 mm. Profundidade total: 600 mm. 
Material do corpo: chapa de aço, pintada 
a pó. Cor do corpo: cinzento ardósia 
RAL 7015 / amarelo melão RAL 1028. 
Dimensões da janela: 387 x 430 mm. 
Número de gavetas: 1 unid. 
Ventilação: ventilação passiva (ranhuras 
de ventilação). Característica: com fecho. 
Compartimento para monitor. Peso: 38 kg. 

12 |  Nº 946 266 6F € 789.- 

8 – 11 | Púlpitos móveis para PC
• Ideais para armazém, loja, entrada/saída de mercadorias, estações 

de controlo de qualidade, etc.
• Espaço para teclado, impressora, PC e documentos
• A solução económica para as mais diversas áreas de utilização

Profundidade total: 590 mm. Material do corpo: aço, pintado a pó. 
Número de prateleiras: 1 unid. Ventilação: ventilação passiva (ranhuras 
na parede). Equipamento: placa para teclado. Característica: móvel / 
com fecho. Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis, 2 delas com 
imobilizadores. 

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

Altura total: 1170 mm. Largura total: 690 mm. Tipo de porta: porta 
de batentes. Peso: 31.5 kg. 

8 | Cor do corpo: azul claro RAL 5012. 
Nº 572 879 6F €   a pedido

9 | Cor do corpo: cinzento claro RAL 7035. 
Nº 572 880 6F €   a pedido

Altura total: 1184 mm. Largura total: 1180 mm. Tipo de porta: portas 
de batente duplo. Peso: 50 kg. Ø das rodas: 150 mm. 

10 | Cor do corpo: azul claro RAL 5012. 
 Nº 483 821 6F € 429.- 

11 | Cor do corpo: cinzento claro RAL 7035. 
 Nº 483 818 6F € 429.- 

Mais seleção 
online!
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