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Vestidors oberts
KIT 2 PERFILS EMUCA ZERO
7022054 / EMUCA
Kit de perfils i accessoris Emuca Zero per muntar prestatgeries modulars
amb una composició d'un buit. Els perfils estan fabricats en alumini i els
accessoris d'unió i suports en zamak. El kit inclou tots els accessoris
necessaris per al muntatge amb fixació a terra i a paret.
Aquest kit de perfils Emuca Zero està compost per: per 2 perfils de 2115
mm, 2 perfils d'210 mm, 2 fixacions a paret, 2 unions de perfils, 2
anivelladors, 2 tapes de perfil i els cargols de muntatge.

Models
2115MM NEGRE TEXTURITZAT
2115MM NEGRE TEXTURITZAT

250,20 €

/ joc

Veure el producte a la web

PERFIL EMUCA ZERO
7020254 / EMUCA
Perfil Emuca Zero per muntar prestatgeries modulars amb els seus
accessoris per a prestatges. Els perfils estan fabricats en alumini i els
accessoris d'unió i suports en zamak. Els components de sistema Zero
inclouen tots els accessoris necessaris per al muntatge amb fixació a terra i
a paret.
La longitud d'aquest perfil Emuca Zero és de 2,9m d'allargada amb
possibilitat de tallar-se a la mesura desitjada.

Models
2900MM NEGRE TEXTURITZAT

97,26 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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JOC ACCESSORIS FIXACIÓ EMUCA ZERO
7021054 / EMUCA
Joc de components d'unió i fixació Emuca Zero per muntar prestatgeries
modulars. Cada joc d'accessori inclou: 1 fixació a paret, 1 unió de perfils, 1
anivellador, 1 tapa per perfil i els cargols de muntatge.

Models
NEGRE TEXTURITZAT

33,28 €

/ joc

Veure el producte a la web

NIVELLADOR DE FIXACIÓ PERFIL ZERO
TERRA/SOSTRE
7021154 / EMUCA
Anivellador sistema Zero d'Emuca fabricat amb zamak d'acabat negre
texturitzat (RAL 9005) i plàstic negre per a fixar el perfil al terra o al sostre,
permetent la regulació en alçada de 10 mm. Inclou 16 unitats.
- Feltre a la base.
- Inclou: 1 anivellador, 2 cargols Ø4x30 mm, 2 tacs Ø6x30 mm, 1 tapa i les
instruccions de muntatge.

Models
NEGRE TEXTURITZAT

17,22 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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JOC ACCESSORIS PRESTATGES FUSTA EMUCA
ZERO
7021354 / EMUCA
Joc de suports per a prestatges de fusta Emuca Zero de gran resistència
per muntar prestatgeries modulars.
El codi inclou 5 jocs per caixa i s'inclouen tots els accessoris i la instruccions
necessàries per al seu muntatge.
Models
NEGRE TEXTURITZAT

34,73 €

/ joc

Veure el producte a la web

JOC ACCESSORIS PRESTATGES VIDRE EMUCA
ZERO
7021454 / EMUCA
Joc de suports per a prestatges de vidre Emuca Zero de gran resistència
per muntar prestatgeries modulars.
El codi inclou 5 jocs per caixa i s'inclouen tots els accessoris i la instruccions
necessàries per al seu muntatge.
Models
NEGRE TEXTURITZAT

33,41 €

/ joc

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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JOC ACCESSORIS MÒDULS EMUCA ZERO
7021554 / EMUCA
Joc de suports de Zamak per a mòduls Emuca Zero de gran resistència per
muntar prestatgeries modulars.
El codi inclou 5 jocs per caixa i s'inclouen tots els accessoris i la instruccions
necessàries per al seu muntatge.

Models
NEGRE TEXTURITZAT

37,33 €

/ joc

Veure el producte a la web

JOC SUPORTS BARRA PENJAR EMUCA ZERO
7021654 / EMUCA
Joc de suports per a barra de penjar Emuca Zero per muntar prestatgeries
modulars.
Cada joc inclou 2 suports per a tub de penjar, el codi inclou 8 jocs per caixa i
s'inclouen tots els accessoris per al seu muntatge.

Models
NEGRE TEXTURITZAT

16,21 €

/ joc

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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BARRA RECTANGULAR EMUCA ZERO
7102154 / EMUCA
Barra de penjar rectangular Emuca Luxe compatible amb els suports per
penjar Emuca zero.

Models
1000MM NEGRE TEXTURITZAT
2350MM NEGRE TEXTURITZAT

12,77 €

/ tira

Veure el producte a la web

CISTELL ROBA EXTRAÏBLE MENAGE&CONFORT
38085014 / MENAGE&CONFORT
Cistell per a roba extraïble menage&confort model Classic de color acer
cromat.

Models
M-45 395D X 500H X 420L CROMAT

77,52 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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CISTELL ROBA EXTRAÏBLE MENAGE&CONFORT
38086014 / MENAGE&CONFORT
Cistell per a roba extraïble menage&confort model Classic de color acer
cromat.

Models
M-60 545D X 500H X 420L CROMAT

90,97 €

/ unitat

Veure el producte a la web

CISTELL ROBA EXTRAÏBLE MENAGE&CONFORT
38083014 / MENAGE&CONFORT
Tendal per a roba extraïble menage&confort model Classic de color acer
cromat.

Models
M-30 245D X 500H X 420L CROMAT

65,56 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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CISTELL ROBA EXTRAÏBLE MENAGE&CONFORT
38084014 / MENAGE&CONFORT
Tendal per a roba extraïble menage&confort model Classic de color acer
cromat.

Models
M-40 345D X 500H X 420L CROMAT

73,57 €

/ unitat

Veure el producte a la web

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

