
Kit de gaveta para cozinha e banho Vertex
de altura 93 mm com painéis incluídos.,
450, Pintado branco, Vários, 1 ud.
3173012

Características do produto

Kit de ferragens necessários para montar uma gaveta
com uma altura de 93 mm e uma profundidade de 500
mm, com exceção da frente da gaveta, em módulos com
uma largura de 450 mm e uma espessura lateral de 16
mm.
Corrediças de extração total sincronizadas, com
fechamento suave e capacidade de carga de 40 kg.
Dimensões do painéis: profundidade 399 x 490 mm e
traseira 376 x 63 mm. Possibilidade de cortar as tábuas
para ajustar a largura da gaveta na medida desejada.
Regulação da posição frontal da gaveta: ± 2 mm na
vertical e ± 1 na horizontal.
Feito de aço pintado de branco e aglomerado de
melamina da mesma cor.

Informações sobre o produto

   

Kit para gaveta da cozinha e banho com todos os
elementos necessários para a sua montagem. É a
solução ideal para os móveis de sua cozinha, banho ou
guarda-roupa com um design elegante em cinza
antracite e branco. Cada kit é composto por todos os
elementos necessários para montar uma gaveta
externa de 93 mm de altura e 500 mm de
profundidade com várias larguras de módulo.
Inclui: duas ilhargas laterais, um conjunto de corrediçass
de fechamento suave, um conjunto de tampas de
acabamento, painéis inferior e traseiro e fixadores
frontais da gaveta. Você simplesmente precisará do
painel frontal com as dimensões necessárias da gaveta.

As ilhargas laterais de metal são feitas de aço com
acabamento pintado em cinza antracite  e branco,
permitem que a frente da gaveta seja ajustada ± 2 mm
na vertical e ± 1 mm na horizontal . As corrediças
são extração completa com fechamento suave e
permitem uma carga máxima de 40 kg para a
gaveta.

Os painéis incluídos para fundo e traseira são
feitos de painéis de partículas em cinza
antracite e branco, com uma superfície rugosa para
proporcionar maior resistência superficial. Os painéis
têm 16mm de espessura e são cortadas no tamanho
dos módulos padrão (450mm, 600mm e 900mm).
No entanto, pode ser cortado para ajustar a largura
do módulo necessária.

SKU 3173012

EAN 8432393271613

Materiais Vários

Acabamentos Pintado branco

Embalagem 1 KIT

Larga 450

Profundidade 500

Componentes 1 jogo de corrediças, 1
jogo de ilhargas de
gaveta, 1 jogo de
engates frontais, painéis
para fundo e traseira,
parafusos de montagem
do painéis e instruções
de montagem.



Componentes

1 jogo de corrediças, 1 jogo de ilhargas de gaveta, 1 jogo de engates frontais, painéis para fundo
e traseira, parafusos de montagem do painéis e instruções de montagem.

Documentação


Configurador Vá ao folha de

produto na web
Esboço (PDF) Instruções de

montagem (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/pt/suporte-tecnico/configuradores#/home?a=vertex
https://www.emuca.pt/pt/gavetas/gaveta-vertex/jogo-gaveta-vertex/emuca-kit-de-gaveta-para-cozinha-e-banho-vertex-de-altura-93-mm-com-paineis-incluidos/emuca-kit-de-gaveta-vertex-cozinha-e-banho-paineis-incluidos-fecho-suave-500x93mm-modulo-450mm-aco-branco?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393271613.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/31730.IM.pdf
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