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Caixa Arrumação Ergo
Descrição do Produto
Caixa modular em polipropileno para armazenamento de parafusos, buchas, rolamentos e outro tipo de
material diverso.
Possibilidade de empilhar as caixas do mesmo tamanho mantendo assim um sistema de arrumação compacto
Painel de Polipropileno ou Metálico para fixação na parede para colocação das caixas Ergo de vários tamanhos.

Características
• Possibilidade de modular as caixas encaixando-as na vertical por forma a criar um Sistema
de Armazenamento integrado
• Espaço para colocação de etiqueta na frente da caixa para mais fácil identificar o seu conteúdo
• Possibilidade de colocação das caixas em painel a afixar em bancada de trabalho ou parede
• Painel PP (350x385x20mm) ou metálico (575 x 382 x 3mm) para fixação na parede

Campos de Aplicação
• Drogarias e lojas de retalho
• Manutenção
• Instaladores

x12
un

PP

ESPAÇO PARA ESPAÇO PARA EMPILHÁVEL POLIPROPILENO MÁXIMO
ETIQUETA
2 ETIQUETAS
DE CAIXAS

METAL

PRINCIPAIS VANTAGENS
✓ Material: polipropileno
✓ Sistema modular
✓ 5 tamanhos disponíveis

PRODUTOS ASSOCIADOS
Troley de Ferramenta
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Embalagens e informação logística
As quantidades estão identificadas nas tabelas abaixo.

Ferramenta Manual | Mala de Ferramenta

Para informações técnicas, de
qualidade ou segurança do produto,
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Garantia
Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada
por qualquer tipo de danos consequentes.

DIMENSÕES (l x c x a)

QUANTIDADE
(Cx)

000011003100

Caixa Arrumação Ergo n.º 2 PECOL

116 x 161 x 75

36

000011003101

Caixa Arrumação Ergo n.º 2L PECOL

116 x 212 x 75

24

000011003102

Caixa Arrumação Ergo n.º 3 PECOL

170 x 240 x 126

10

000011003103

Caixa Arrumação Ergo n.º 4 PECOL

204 x 340 x 155

1

000011003104

Caixa Arrumação Ergo n.º 5 PECOL

333 x 500 x 187

1

000011003105

Painel PP 350 Fixação Caixa Arrumação Ergo PECOL

350x385x20

20

000011003106

Painel Metálico 600 Fixação Caixa Arrumação Ergo PECOL

575 x 382 x 3

8

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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