
Manutenção e Organização 016

A ESCOLHA DOS 
ESPECIALISTAS

Campos de Aplicação 
• Indústria em geral

• Oficinas

• Drogarias e lojas de retalho

• Manutenção

Caixa modular para armazenamento de parafusos, porcas, anilhas, ou pequenas de uso em ambiente industrial 

e bricolage.

Produzido em Poliestireno anti-choque para maior resistência.

Facilmente empilhável consegue montar um mural e organizar a sua bancada de trabalho.

Possibilidade de fixação na parede ou painel para maior estabilidade.

• Sistema modular e multidirecional

• Versões com divisórias interiores para peças de pequena dimensão

Descrição do Produto

Características

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Sistema modular

✓ Aba para abertura fácil

✓ Sistema de fixação a painel

PRODUTOS ASSOCIADOS

POLIESTIRENO
ANTI-CHOQUE

ESPAÇO PARA
ETIQUETA

EMPILHÁVEL

PP

Caixa de Arrumação SMART BOX
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Parafusos

Buchas

Anilhas

Porcas

N.º 1 N.º 2

N.º 3 N.º 3D

N.º 3Q N.º 3L

85mm

40mm

120mm

N.º 1

100mm

52mm

140mm

N.º 2

110mm

62mm

120mm

N.º 3

110mm

62mm

120mm

N.º 3D

110mm

62mm

120mm

N.º 3Q

110mm

65mm

170mm

N.º 3L



Manutenção e Organização 017 

A ESCOLHA
DOS ESPECIALISTAS

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.

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.

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIMENSÕES (mm)
QUANTIDADE 

(cx)

000011002500 Caixa Arrumação n.º 1 SMART BOX PECOL 85x120x40 50

000011002501 Caixa Arrumação n.º 2 SMART BOX PECOL 100x140x52 40

000011002502 Caixa Arrumação n.º 3 SMART BOX PECOL 110x120x62 40

000011002503 Caixa Arrumação n.º 3D SMART BOX PECOL 110x120x62 40

000011002504 Caixa Arrumação n.º 3Q SMART BOX PECOL 110x120x62 40

000011002505 Caixa Arrumação n.º 3L SMART BOX PECOL 110x170x65 40

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Embalagens e informação logística
As quantidades estão identificadas nas tabelas abaixo.
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Manutenção e Organização 012

A ESCOLHA DOS 
ESPECIALISTAS

Campos de Aplicação 
• Indústria em geral

• Oficinas

• Drogarias e lojas de retalho

• Manutenção

Caixa modular para armazenamento de parafusos, porcas, anilhas, ou pequenas de uso em ambiente industrial 

e bricolage.

Facilmente empilhável consegue montar um mural e organizar a sua bancada de trabalho.

Dispõe de um sistema de fixação a um painel (não incluído)

• Sistema modular e multidirecional

• Aba para abertura fácil da caixa 

Descrição do Produto

Características

POLIPROPILENO

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Sistema modular

✓ Aba para abertura fácil

✓ Sistema de fixação a painel

ESPAÇO PARA
ETIQUETA

EMPILHÁVEL

PRODUTOS ASSOCIADOS

PP
ABERTURA

FÁCIL

Caixa de Arrumação SMART BOX 
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Parafusos

Buchas

Anilhas

Porcas



Manutenção e Organização 013 

A ESCOLHA
DOS ESPECIALISTAS

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.

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.

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIMENSÕES (mm)
QUANTIDADE 

(cx)

000011003119 Módulo de 10 Caixas Arrumação SMART BOX PECOL 156 x 100 x 225 1

000011003107 Caixa de Arrumação SMART BOX PECOL 75 x 100 x 44 10

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Embalagens e informação logística
As quantidades estão identificadas nas tabelas abaixo.

Manutenção e Organização | Sistemas de Arrumação


