
Ficha Descritiva de Produto

Referência:

Produto:

Padrão:

Dimensões:

Linha:

Segmento:

Classificação Fiscal: Código de Barras:

Peso Bruto Total:

57,1 kg

Peso Líquido Total:

56,1 kg

Cubagem Total:

0,1235 m³

Qtde de Volumes:

1

Matéria-Prima:

-Tampo superior e prateleira microondas em MDP 25mm.

-Laterais,tampo inferior,prateleiras,portas,rodapés,gavetas e molduras em MDP 15mm.

-Fundos em HDF 2.5mm.

Bordas:

-Fita de borda 190g.

-Fita de borda 210g.

Acessórios:

-Puxadores em aluminio com ponteiras em ABS padrão grafite.

-Dobradiças metálicas caneco 35mm com amortecedor para portas normais.

-Dobradiças metálicas caneco 35mm calço alto para portas basculantes.

-Corrediças telescópicas com abertura total de 400mm.

-Pistão à gás 80N.

Revestimento:

-Pintura externa em impressão UV com 7 camadas semi brilho, com impressão e acabamento

em verniz fosco.

-Pintura interna em impressão UV com 6 camadas semi brilho, com impressão liso.

Montagem:

-Indicação de montagem do produto deitado conforme manual de montagem.

-Montagem estrutural com parafusos 3,5x40mm e cavilhas 6mm.

-Montagem do rodapé com cantoneiras metálicas e parafusos 3,5x14.

-Montagem das molduras com cantoneiras 4 furos metalica,parafusos 3,5x14.

-Montagem das portas com parafusos 4,0x16.

-Montagem de gavetas com sistema mini-fix.

-Montagem do fundo com prego 10x10 e taxinhas.

Embalagem:

-Embalado com plástico stretch e papelão, coberto por plástico termoencolhível.

Diferenciais:

-Exclusiva pintura UV concreto.

-Puxadores em aluminio com ponteiras em ABS padrão grafite com o comprimento de 344mm e

694mm.

-Dobradiças metálicas caneco 35mm com amortecedor.

-Corrediças telescópicas com abertura total de 400mm.

-Espaço para forno elétrico até 44L (584x400).

-Espaço para forno microondas até 38L (584x350).

-Prateleira do microondas com regulagem para melhor se adaptar ao seu forno.

-Porta basculante com pistão à gás.

CC2311

ARMÁRIO DA CASA 700MM P/ FORNOS 3P/01G CONCRETO

CONCRETO

2210x700x515

LINHA DA CASA

COZINHA

9403.40.00 7899585705942



Garantia:

06 meses

Imagem:

Imagens meramente ilustrativas. As medidas do produto referem-se a parte externa do móvel.


