Para informação mais detalhada do produto

Armário costa painel insonorizada |

In 19mm particleboard, coated with light grey

Cabinet back panel isolation

melamine

Redução de /Reduction of 41 (Rw)

Portas e ilhargas de forro em melamina
19mm | Doors and structural sides with
19mm coated with melamine

www.silogia.pt

Redução de /Reduction of 41 (Rw)

revestida a melamina cinza claro. |

comercial@silogia.pt

Armário costa painel | Back panel cabinet

Em aglomerado de madeira de 19mm,

F +351 219 666 072

Interior / estrutura: | Structure:

T +351 219 666 070/1

STANDARD ACOUSTIC ISOLATION (DB)

2620-305 Ramada - Portugal

CORTE ACÚSTICO (DB) STANDARD

T EC HN I CA L F EATUR ES

UNNOcabinets 2021

Rua das Granjas, Lote 53, Granjas Novas

CARACT ERÍST ICAS T ÉCNICAS

Exterior / revestimento: | Coating:

UNNOcabinets é um sistema
de armários de arquivo,
especialmente desenhado
e concebido para responder
às atuais necessidades
de arquivo nos escritórios.
Dotado de uma versatilidade
extrema, além de arquivo
está também capacitado
para efetuar simultaneamente
compartimentação de espaços,
mantendo um elevado índice
de atenuação acústica.
PT

AR M ÁR I OS | CA B INETS

Prateleiras: | Shelves:
Metálicas com pintura epóxi (standard),
na cor cinza claro ou em aglomerado de
madeira de 19mm. | Metallic with epoxy
painting (standard), in light grey or in 19mm
particleboard.
Batente de porta | Door stop
Com perﬁl batente em pvc aplicado numa
das portas e aplicação de lágrimas de
silicone para suavizar o seu fecho. | With
PVC stop proﬁle applied on one of the doors
and application of silicone teardrops to soften
its closing.
Com um puxador com fechadura incluída
por módulo. | With a doorknob with a lock
included per module.
Modulação standard: | Standard Modulation:
450/900 mm ou 500/1000mm em largura
| width.
Acabamentos: | Finishes:
Painéis opacos em melamina de cor

UNNOcabinets is an archive
cabinet system, specially
designed and made to respond
to current ofﬁce archive needs.
With an extreme versatility, in
addition to the archive it is also
prepared to simultaneously
compartmentalize areas,
keeping a high acoustic
reduction index.

EN

lisa, imitação de madeira, folheados a
madeira natural ou outros acabamentos
sob consulta. | Solid panels in plain colour
melamine, wood imitation, natural wood
veneers or other ﬁnishes upon request.

Comercialização, produção e instalação de divisórias
e mobiliário de escritório
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