
• Estrutura tubular de alumínio (Ø 30mm)
• Tampo preto em MDF (peso máximo: 40kg / espessura: 15mm)
• Prateleira interna opcional em MDF branco (peso: 20kg / Espessura: 9mm)
• Saco de transporte acolchado e compartimentado

Características
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Ficha TécnicaTrabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.

Estrutura tubular
em alumínio Ø 30mm

Os modelos de impressão fornecidos são disponilibizados apenas para informação. Eles levam em conta processos 
internos que podem variar dependendo do seu equipamento, materiais e acabamentos. É da responsabilidade do 
impressor testar previamente a compatibilidade da sua media com o produto antes de usá-lo.Botão de pressão 

Balcão magnético que permite adaptar o seu tamanho às suas 
necessidades, ligando-se entre si.

• Montagem fácil sem necessidade de ferramentas
• Estrutura invisível
• Comunicação frente e verso
• Estrutura equipada com imanes (4 imanes por balcão) permitindo 

conectar facilmente 2 ou mais balcões de acordo com a largura desejada. 
(podendo passar a ter um balcão com 1600mm de largura ou mais)                                                                          

Vantagens do produto

Media recomendada
• Têxtil ligeiramente elástico
• Recomenda-se um acabamento com zíper
• Escolha de uma imagem que cubra toda a estrutura (tampo incluído) ou deixe 
• o tampo descoberto
• Dimensões visíveis: 800 (l) x 1015 (a) mm

Imanes para conectar 
vários balcões

Dois acabamentos 
possíveis com ou sem 

tampo visível
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Espessura
do tampo:
15 mm

Altura da estrutura 
sem o tampo: 
1000 mm  

Espessura da
prateleira: 9 mm 

Ficha Técnica

Informações da estrutura

Referência Designação
Dimensões da estrutura 

de montagem (mm)
l x a x p

Peso da estrutura
de montagem

Peso da estrutura com 
saco

Dimensões da embalagem (mm)
l x a x p

Peso da
embalagem

FORM-MOD-CNTR-01 Balcão Formulate magnético 800 x 1015 x 600 12,10 kg 13,80 kg 905 X 190 X 685 15,20 kg

FORM-MOD-CNTR-02 Prateleiras 770 x 9 x 571

Trabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.
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600
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Alça ajustável

Saco de
transporte

Reforço interno com 
compartimento

900 mm

660 m
m

160 mm
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Saco de transporte incluído:

Imanes posicionados em cada lado da estrutura 
para conectar 2 ou mais balcões



Instruções de MontagemTrabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.
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APPUYER

IMPORTANTE:
verifique se as fixações 
da prateleira estão
posicionados no interior 
da base
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Montagem da estrutura

211

APERTAR



Instruções de MontagemTrabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.
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Montagem da imagem (tampo visível)
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Instruções de MontagemTrabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.
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Montagem da imagem (tampo ocultado)
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Instruções de MontagemTrabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.
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IMPORTANTE: Esta etapa é necessária 
quando dois balcões são utilizados Posicionamento da prateleira

(opcional)

Conexão de balcões


