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Forro  Cor do forro     
cortiça castanho  N.º

 €
457 334 6F

519.-
superfície do quadro branco branco  N.º

 €
457 335 6F

569.-
tecido azul monárquico  N.º

 €
457 337 6F

519.-
tecido cinzento  N.º

 €
457 339 6F

519.-
tecido cinzento claro  N.º

 €
457 338 6F

519.-
tecido
superfície do quadro branco

azul
branco

 N.º
 €

540 028 6F
539.-

tecido
superfície do quadro branco

cinzento
branco

 N.º
 €

540 029 6F
539.-

1 | Colunas informativas móveis
• Ideais para utilização na produção, gestão de qualidade, segurança no trabalho, 

instruções de operação e de segurança, área de entrada e escritório, exposições 
e feiras, etc. 

• Móveis com 4 rodas orientáveis, cabem em qualquer porta 
• Informações e indicações apresentadas de forma organizada e centralizada

Altura total: 1850 mm. Altura do quadro: 1800 mm. Largura: 620 mm. 
Profundidade: 620 mm. Cor da armação: branco trânsito RAL 9016. Material 
da armação: tubo de aço / chapa de aço. Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis duplas 
com imobilizadores. Formato de quadro: 620 x 1800 mm. Largura do quadro: 620 mm. 

Deseja combinar diferentes superfícies 
ou necessita de uma superfície 
esmaltada? Consulte-nos!

 2 3 4 5 6
Versão  1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 3 peças
Âmbito de fornecimento  2 tripés em metal com 

pé redondo
2 tripés em metal com 

pé redondo
2 tripés em metal com 

pé redondo
2 tripés em metal com 

pé redondo
4 tripés em metal, 

2 deles com pé 
redondo

Largura do quadro mm 800 1500 1500 2000 800
Altura do quadro mm 1500 1000 1200 1200 1500
  N.º

 €
 759 461 6F

419.-
 759 462 6F

439.-
 759 463 6F

459.-
 759 464 6F

519.-
 759 466 6F

1075.-

2 – 6 | Painéis de informação
• Quadros em ambos os lados de chapa de aço revestida a branco, magnética, adequada 

para escrita e limpeza a seco
• A superfície de informação flexível, encaixável em formato vertical ou horizontal
• Utilizável em quase todos os locais da empresa: gerência, área social, gestão, 

segurança no trabalho, controlo de qualidade, produção

Superfície: aço, revestido. Característica: adequado para escrita de ambos os lados. 
Altura: 1830 mm. Espessura da armação: 19 mm. Material do quadro: aço, revestido. 
Cor do quadro: branco. Cor do caixilho: cinza alumínio. Cor da armação: cinza alumínio. 
Material da armação: alumínio, anodizado. Material da armação: aço, pintado a pó. 
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