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• Móveis sobre quatro rodas orientáveis
• Com extração do teclado (L x P 705 x 400 mm)
• Graças à construção compacta, a mesa pode ser 

instalada em qualquer lado ocupando pouco espaço

Largura total: 800 mm. Profundidade total: 500 mm.  
Altura total: 790 mm. Material da armação: tubo de aço, 
pintado a pó. Cor da armação: cinzento claro.  
Material do tampo da mesa: placa de mobiliário, revestida. 
Cor do tampo: cinzento claro.  

1 | Prateleiras

Largura: 515 mm. 
Profundidade: 400 mm. 
Material: placa de aglomerado 
revestida a resina de melamina. 
Cor: cinzento claro RAL 7035. 
Capacidade de carga: 50 kg. 
Peso: 2.75 kg. 
1 |  Nº 751 625 6F € 109.- 

4 | Mesas altas para PC
• Ideais para monitor, computador portátil, CPU, 

impressora, telefax, etc., bem como depósito para 
papéis

• Móvel sobre 4 rodas, 2 delas com imobilizador
• Prateleiras, deslocáveis para trás e reguláveis em altura 

em intervalos de 60 mm

Largura total: 600 mm. Profundidade total: 500 mm. 
Altura total: 1180 mm. Material da armação: aço. Número 
de prateleiras extraíveis: 2 unid. Cor da armação: cinzento 
claro RAL 7035. Material do tampo da mesa: placa 
de aglomerado revestida a resina de melamina. Cor 
do tampo: cinzento claro RAL 7035. Equipamento 
de rodas: 4 rodas orientáveis duplas, 2 delas com 
imobilizadores. Largura da placa para monitor: 600 mm. 
Profundidade da placa para monitor: 500 mm. Capacidade 
de carga: 75 kg. Número de prateleiras: 2 unid. Largura 
das placas de impressão: 515 mm. Profundidade das placas 
da impressora: 400 mm. Altura ajustável em intervalos 
dos níveis de prateleiras: 60 mm. Capacidade de carga por 
andar: 50 kg. 

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

4 |  Nº 512 555 6F € 389.- 

2 – 3 | Mesas de terminal
• Trabalhar sentado ou em pé
• Regulação da altura do elevador de 715 – 1075 mm, sem manivelas 

ou parafusos
• Tampo para teclado encaixável, tampo para rato extraível à esquerda 

ou à direita

Profundidade total: 500 mm. Altura total: 1075 mm. Material 
da armação: aço perfilado. Número de prateleiras extraíveis: 1 unid. Cor 
da armação: cinzento claro RAL 7035. Material do tampo da mesa: placa 
de aglomerado revestida a resina de melamina. Cor do tampo: cinzento 
claro RAL 7035. Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis duplas, 2 delas 
com imobilizadores. Equipamento: tampo para rato extraível / placa 
para teclado. Profundidade da placa para monitor: 500 mm. Capacidade 
de carga: 75 kg. Profundidade das placas da impressora: 400 mm. 
Amplitude de regulação da altura: 715 – 1075 mm. Capacidade de carga 
por andar: 50 kg. Característica: móvel. 

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

Largura total: 600 mm. Largura da placa para monitor: 600 mm. Largura 
das placas de impressão: 515 mm. 

2 |  Nº 512 554 6F € 379.- 

Largura total: 900 mm. Largura da placa para monitor: 900 mm. Largura 
das placas de impressão: 815 mm. 

3 |  Nº 424 500 6F € 399.- 

Mais seleção 
online!

Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis duplas com 
imobilizadores. Equipamento: placa para teclado. Largura 
da placa para monitor: 800 mm. Profundidade da placa 
para monitor: 450 mm. Número de prateleiras: 1 unid. 
Largura das placas de impressão: 680 mm. Profundidade 
das placas da impressora: 320 mm. Altura útil: 495 mm. 
Característica: móvel. 

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

5 |  Nº 917 586 6F € 149.- 

5 | Mesas de computador
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