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1 – 4 | Armários basculantes
• Apresentação e arrumação clara de prospetos 

e impressos até formato A4
• Cada compartimento possui uma porta basculante com 

esbarro de 27 mm que pode ser deslocada para cima 
e para trás

• As paredes traseiras estão revestidas, por isso, estes 
armários também são ideais como divisória prática

Altura total: 1864 mm. Profundidade total: 420 mm. 
Material do corpo: placa de móvel, revestida a resina 
de melamina. Cor do corpo: cinzento claro RAL 7035. Altura 
do compartimento: 280 mm. Espessura do material: 19 mm. 
Formato do papel: A4. Altura do rodapé: 46 mm. Material 
do rodapé: aço. 

Fornecimento montado.

Largura total: 1000 mm. Quantidade de portas 
basculantes: 12 unid. Característica: com fecho. Número 
de alturas de pastas: 2 unid. Tipo de fecho: fechadura 
de cilindro com 2 chaves. 

1 |  Nº 752 968 6F € 849.- 

Largura total: 755 mm. Quantidade de portas 
basculantes: 15 unid. 

2 |  Nº 752 964 6F € 749.- 

Largura total: 1000 mm. Quantidade de portas 
basculantes: 16 unid. Característica: com fecho. Número 
de alturas de pastas: 1 unid. Tipo de fecho: fechadura 
de cilindro com 2 chaves. 

3 |  Nº 752 966 6F € 919.- 

Largura total: 1000 mm. Quantidade de portas 
basculantes: 20 unid. 

4 |  Nº 752 965 6F € 819.- 

5 | Armários inferiores com 
portas de correr
• Com prateleira intermédia ajustável em altura

Largura: 913 mm. Altura: 942 mm. Profundidade: 420 mm. 
Cor do corpo: cinzento claro RAL 7035. Material: placa 
de móvel, revestida a resina de melamina. Tipo 
de porta: porta de correr. Cor da porta: cinzento 
claro RAL 7035. Característica: com fecho. Tipo 
de fecho: fechadura de cilindro com 2 chaves. Número 
de alturas de pastas: 2 unid. Altura ajustável em intervalos 
das prateleiras: 32 mm. Altura do rodapé: 46 mm. 
Espessura do corpo: 19 mm. Peso: 41 kg. 

Fornecimento montado.

5 |  Nº 752 969 6F € 299.- 

7 | Apliques de classificação
• Com 21 compartimentos de classificação extraíveis 

e ajustáveis em altura
• Porta-etiquetas em alumínio para a inscrição individual, 

guias adequadas para fitas de inscrição DYMO
• Apresentação e arrumação clara de prospetos 

e impressos até formato A4

Largura: 913 mm. Altura: 922 mm. Profundidade: 420 mm. 
Altura do compartimento: 115 mm. Largura 
das prateleiras: 279 mm. Profundidade das 
prateleiras: 380 mm. Formato do papel: A4. Cor: cinzento 
claro RAL 7035. Material: placa de móvel, revestida a resina 
de melamina. Altura da etiqueta: 12 mm. Espessura 
do material: 19 mm. Altura ajustável em intervalos 
das prateleiras: 32 mm. Peso: 45 kg. Quantidade 
de compartimentos de classificação: 21 unid. 

Fornecimento montado.

7 |  Nº 608 937 6F € 419.- 

6 | Apliques de classificação 
com armário inferior
• Aplique de classificação com 21 compartimentos 

e armário inferior a preço económico
• Porta-etiquetas em alumínio para a inscrição individual, 

guias adequadas para fitas de inscrição DYMO
• Armário inferior com prateleira intermédia ajustável 

em altura, espaço para a altura de duas pastas

Largura: 913 mm. Altura: 1864 mm. 
Profundidade: 420 mm. Altura do compartimento: 115 mm. 
Largura das prateleiras: 279 mm. Profundidade das 
prateleiras: 380 mm. Formato do papel: A4. Versão: com 
armário inferior com fecho. Cor: cinzento claro RAL 7035. 
Material: placa de móvel, revestida a resina de melamina. 
Altura da etiqueta: 12 mm. Espessura do material: 19 mm. 
Altura do rodapé: 46 mm. Tipo de fecho: fechadura 
de cilindro com 2 chaves. Altura ajustável em intervalos 
das prateleiras: 32 mm. Peso: 86 kg. Número de alturas 
de pastas: 2 unid. Quantidade de compartimentos 
de classificação: 21 unid. 

Fornecimento montado.

6 |  Nº 752 970 6F € 599.- 

RemoçãoApresentação
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online!
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