
Estante Lader com estrutura e prateleiras,
1150, Pintado preto, Aço e Madeira
4450214

Características do produto

Estante composta por estrutura de aço e 4 prateleiras de
madeira.
A estrutura de 1150 mm de altura e 350 mm de largura
permite uma grande capacidade de armazenamento.
Prateleiras com 690 mm de comprimento e 19 mm de
espessura.
Instalação simples fixando a estrutura à parede. Todos
os acessórios para montagem estão incluídos, inclusive
as prateleiras de madeira.
Feito de aço pintado de preto e prateleiras de madeira
de carvalho de alta qualidade que garantem um
acabamento duradouro.

Informações sobre o produto

Estante composta por uma estrutura de aço e
prateleiras em acabamento em carvalho para
decorar qualquer espaço da casa, cozinha, salas ou casa
de banho. Este tipo de estante está pensada para
realizar originais desenhos de estantes combinando-as
entre sí.

A estrutura de aço está formada por duas partes iguais
de altura 1150 mm e largura 350 mm, a qual permite
uma grande capacidade de armazenamento. Estão
fabricadas com tubo de aço de 25x10 mm de grande
resistência, com pletinas que fazem de travessas para
situar as prateleiras. Toda a estrutura está pintada num
acabamento preto de grande qualidade no detalhe.

Inclui 4 prateleiras com comprimento de 690 mm e
espessura 19 mm, fabricadas com um painel de
excelente qualidade em acabamento em carvalho.

A instalação é rápida e simples, fixando a estrutura à
parede graças a uns orificios criados no próprio perfil.
Também estão incluídos uns nivealdores, para os casos
nos quais a estante for fixada directamente ao chão,
para conseguir que a estrutura fique perfeitamente
estável.

Estão igualmente incluídos todos os acessórios para a
sua montagem: 2 estruturas, 4 prateleiras, parafusos e
buchas (Ø6x30) para fixar a estrutura à parede,
parafusos Ø3,5x15 em acabamento preto para fixar as
prateleiras à estrutura, tampas de plástico que ocultam
a fixação da estante à parede e os niveladores.

SKU 4450214

EAN 8432393275116

Materiais Aço, Madeira

Acabamentos Pintado preto

Embalagem 1 UN

Altura 1150

Larga 690

Componentes 2 Estruturas de aço, 4
prateleiras de madeira,
parafusos e buchas Ø30
para fixar à parede,
parafusos Ø3,5x15 para
as prateleiras de
madeira, tampas para
ocultar a fixação à
parede, niveladores e
instruções de montagem



Componentes

2 Estruturas de aço, 4 prateleiras de madeira, parafusos e buchas Ø30 para fixar à parede,
parafusos Ø3,5x15 para as prateleiras de madeira, tampas para ocultar a fixação à parede,
niveladores e instruções de montagem

Documentação

Vá ao folha de
produto na web

Esboço (PDF) Instruções de
montagem (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.pt/pt/sistemas-de-montagem-parafusos-e-porcas/acessorios-para-modulos-superiores/prateleira-lader/emuca-estante-lader-com-estrutura-e-prateleiras/emuca-estante-lader-com-estrutura-e-prateleiras-altura-1150-mm-aco-e-madeira?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393275116.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/44502.IM.pdf
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