Rang’Eco
CAIXAS DE ARQUIVO

RANG’ECO Caixas de Arquivo
- 6 níveis
- Altura: 2 m (2 pilares de 1 m para encaixar)
- Largura: 1,25 m
- Medidas adaptadas às caixas de arquivo standard
- Acesso simples, profundidade 54 cm

Dimensões totais:
Acrescentar 40mm independentemente do número de módulos.
Ex. em L. 1000 mm:
• 1 módulo inicial = 1040 mm
• 1 módulo inicial + 2 seguintes = 3040 mm
CORTE DO PILAR
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Estas prateleiras são gamas standards.
Para tamanhos por medida, não hesite
em consultar-nos.

180 KG
PoR PLaca

Montagem muito fácil, por simples encaixe,
regulável de 5 em 5 cm.

PODE ARMAZENAR TUDO, OU QUASE TUDO… CAPACIDADE ATÉ 180KG
POR PISO (CONSOANTE O FORMATO DA PRATELEIRA)
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OPCIONAL placas de aglomerado
FORNECIDO NUM KIT, É FÁCIL DE MONTAR, SEM FUROS, SEM PARAFUSOS, SEM PORCAS, AJUSTÁVEL DE 5 EM 5 CM.
u Os tubos exteriores (vigotas) fixam-se aos pilares; v Os travessões fixam-se às barras exteriores e apoiam-se nos pilares; w Os tubos interiores encaixam nos travessões.
A perfuração standard permite uma regulação dos níveis de 5 em 5 cm. x Para tapar as prateleiras de ripas, a parte de cima das placas é feita em aglomerado (castanho),
em plástico branco ou em chapa.
Módulo inicial

Módulo seguinte

LARGURA 1,25 M

Nbr/bar: 4

A. 2000 X L. 1250 X P. 540 mm Réf. 6229D

Nbr/bar: 4

A. 2000 X L. 1250 X P. 540 mm Réf. 6229S

Lote com 6 placas de aglomerado

Réf. 62296
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AS PRATELEIRAS PARA AS CAIXAS DE ARQUIVO
• Solução de arquivo: caixas e caixotes
• Estrutura e placas em aço resistente, revestimento epoxido
cinza claro para os pilares e para as placas
• Fixação e estabilidade das placas incomparáveis
(sistema patenteado)
• Tudo encaixa sem parafusos nem porcas
• Opcional: placas de aglomerado para as placas

